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�لتي  للعÓقة   k�متد�د� �’إ�صÓمية حم��ص  �مل≥�ومة  مع حرcة  �مل�رشية  �لعÓقة  ت�صكل 

م�رش   âن�c �إذ  �لفل�صطينية;  �ملع�دلة  FQي�ص�k يف   k�Ñع’ بو�صفه�   ،Úب�لفل�صطيني جمعته� 

 âوحمل ،Úل�صطa aي¬   âحتمُل�  Ωيو �أول  من  �لفل�صطينية  �ل≥†صية   ìم�رش على   kIرشV�ح

 Úل�صطa ريرëو�ل�صعي لت ،Êل�صهيو� �لعربية يف مو�جهة �مل�رشو´  �لدول   Iقي�د عÖء 

 k�رشعي� kÓã‡ �رير �لفل�صطينية، و�’عرت�± بهëإن�ص�ء من¶مة �لت�  âطويلة، ودعم Iلفرت

ووحيد�k لل�صعÖ �لفل�صطيني. وبعد �أن ع≥دت �تف�قية �لت�صوية مع ”�إ�رش�Fيل“ �صنة 1978، 

تر�جع دوQه� لÑ†صع �صنو�ت، ºّK م� لâãÑ �أن ��صرتجعâ مك�نته� �ملت≥دمة من جديد، 

�إ¤ يومن� هذ� “�Q�ص   âلXل�صلمية لل�رش�´. و� �لت�صوية  �إط�Q دعº م�ص�Qيع  ولكن يف 

�لفل�صطيني،  ب�ل�ص�أن  �’أمر  يتعل≤  عندم�   “Ècأ’�  ñو”�’أ  “ºو”�◊ك ”�لر�عي“   Qدو

وب�aÓÿ�ت �لد�خلية �لفل�صطينية. 

وي�صل§ هذ� �لت≥رير �ل†صوء على fiدد�ت عÓقة ن¶�Ω �◊كº يف م�رش مع حرcة 

≥د  عمُ �لذي  �لفل�صطيني   Q�و◊�  âتل �لتي   Iلفرت� وتطوQ�ته�، وخ�صو�ص�k يف  حم��ص 

2009. ويRÈ �لدوQ �مل�رشي  2005، وحتى بد�ية �صنة  �Bذ�Q/ م�Q�ص  �ل≥�هرI يف  يف 

تÑ�دل �’أ�رشى، ويعرVص  �لفل�صطيني، و�لتهدFة، و�صف≥ة  �لوطني   Q�يف ملف�ت �◊و

على  و�صيطرته�  �لت�رشيعية،  �’نتî�ب�ت  يف  حم��ص   Rوa من  �لر�صمي  م�رش  ملوق∞ 

�ل≥ط�´  على  �إ�رش�Fيلي  ع�صكري  وعدو�ن  من ح�ص�Q خ�ن≤،  تÑع¬  وم�   ،Iغز قط�´ 

و�أهل¬.
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ترب§ م�رش بفل�صطÚ عÓقة ”جيو�صي��صية“ من نو´ خ��ص جد�a .kف†صkÓ عن �◊دود 

�÷¨ر�aية و�لرو�ب§ �لدينية و�ل≥ومية; a�إن هن�∑ �إk�KQ ت�Qيîي�k مرتÑط�k مب�ص�cQة م�رش يف 

حرب aل�صطÚ �صنة ºّK ،1948 –مله� م�صوDولية �إد�IQ قط�´ غزI، و�صعيه� لتëرير ب�قي 

aل�صطºّK ،Ú �ص≥و• �ل≥ط�´ –â �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي �صنة 1967. وعندم� وّقعâ م�رش 

 âن sصمV  ،1978 �صنة   Camp David Accords ديفيد   Öم�c ”�إ�رش�Fيل“ �تف�قية  مع 

�’تف�¥ ملë≤ ”�◊كº �لذ�تي“، للتمهيد ل≥ي�c Ωي�ن aل�صطيني على قط�´ غزI و�ل†صفة 

�ل¨ربية، �صعي�k منه� لتÑãيâ مك�نة �ل≥ط�´ �ل≥�نونية و�ل�صي��صية.

ل≥د �صكلâ �ل≥†صية �لفل�صطينية a�Qد�k �صعÑي�k للعديد من �’أن¶مة �ل�صي��صية �لعربية، 

 IQوK  ì�‚ مع   k�خ�صو�ص  ،Iل≥�عد� هذ√  عن  لي�صذ  �مل�رشي  �ل�صي��صي   Ω�¶لن� c�ن  وم� 

�ل†صÑ�• �’أحر�Q ومن�د�ته� ب�ل≥ومية �لعربية، وتÑني ق†ص�ي� �لعرب وعلى Q�أ�صه� �ل≥†صية 

 ،Úل�صطa يف   Úمل�صلم� �’إخو�ن  جم�عة  �نت�رشت  �أخرى،  جهة  ومن  �لفل�صطينية. 

و�أطل≥â جن�حه� �مل≥�وΩ حرcة حم��ص مع �نطÓقة �’نتف�Vصة �لفل�صطينية �صنة 1987. 

 Úمل�رشي و�’إخو�ن �مل�صلم� Ω�¶لن� Úصي��صية �صهدت خ�صومة ب� Iرتa ذلك مع ≥a�وقد تر

يف م�رش، و�صعود�k �صي��صي�k لÓأخIÒ يف نف�ص aرتI �ل�صعود �ل�صي��صي ◊رcة حم��ص. 

 k�Qدو �لعربي،  �مل�رشي  �لري�دي   Qب�لدو  k�وبëم�ص �÷يو�صي��صي،  �لع�مل   Öلع وقد 

مهم�k يف بن�ء عÓقة ذ�ت طÑيعة خ��صة مع �لتن¶يم�ت �لفل�صطينية، �لتي �أدâcQ مدى 

ت�أÒK م�رش يف �صن�عة �ل≥ر�Q �لفل�صطيني و�لعربي، و�لتي Q�أت يف م�رش مدخkÓ لل�رشعية 

 Ìcأ�  âëÑأ�ص� و�لتي  م�رش وحرcة حم��ص،   Úب �لعÓقة  �أن  �إ’  و�لع�ملية.  بل  �لعربية، 

�’نتî�ب�ت  يف  حم��ص  حرcة   ì�‚ وبعد  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة   Ω�قي بعد   k�صوحVو

ترتكز   ،2007 يونيو  حزير�ن/   ç�أحد�  Ö≤ع  Iغز قط�´  على  و�صيطرته�  �لت�رشيعية، 

على جمموعة من �لعو�مل ت†صÑ§ �إي≥�عه� وتوج¬ م�ص�Qه�، ومن �أبرRه�:
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تن¶ر م�رش �إ¤ �ل≥†صية �لفل�صطينية من خÓل دوQه� �’إقليمي و�لعربي و�’إ�صÓمي،  • 

ومن خÓل م�صوDولي�ته� �ل≥ومية a √�Œل�صطÚ و�صعÑه�. وت�صعى م�رش لتعزيز K≥له� 

�لنوعي c≥وI �إقليمية، وfiوQ ’ يكن Œ�هل¬.

�ل�صي��صي،   Ω�¶لن� �إليه�  �لتي يرتكز  �لعو�مل   ºأه� �أمنه� �ل≥ومي من  �أن  ترى م�رش  • 

م�  �إذ�  �نك�ص�aه�  من  وتî�صى  �ل�رشقية،  حدوده�   Úبت�أم  kIع�د تن�ص¨ل  aم�رش 

وجدت قوى مع�دية �أو �أخط�c Q�منة.

�لتزΩ �لن¶�Ω �مل�رشي م�ص�Q �لت�صوية �ل�صلمي منذ �أن ع≥د �تف�قي�ت c�مÖ ديفيد  • 

مع ”�إ�رش�Fيل“، �صنة 1978، ويرى ن¶�Ω �◊كº يف م�رش �أن �لت�صوية مع ”�إ�رش�Fيل“ 

�أملته� �ل†رشوIQ، وXرو± �ملرحلة، �لتي ت�صهد �ختk�ÒÑc k’Ó يف مو�Rين �ل≥وى 

ل�ص�لí ”�إ�رش�Fيل“.

�لفل�صطينية  ب�ل≥ي�د�ت  عÓقته�  على   k�إيج�ب� �لت�صوية   Q�مب�ص م�رش   Ω�لتز� �نعك�ص  • 

 ;Oslo Accords �أو�صلو  و�تف�ق�ت  �لت�صوية  م�رشو´   âنÑت �لتي   íتa وحرcة 

 Q�على خي Q�ل �لتي ��صتمرت يف �’إ�رشF�على ن¶رته� للف�ص k�Ñلكن¬ �نعك�ص �صل

�لت�صوية،   Q�مل�ص  kÓتعطي ذلك  يف  م�رش  وQ�أت  حم��ص،  طليعته�  ويف  �مل≥�ومة، 

�لتع�مل  �لدولية، وcيفية  �لتع≥يد�ت   ºهa قدIQ على   Ωلو�قعية، وعد� وبعد�k عن 

معه�.

�ل�ص�أن  يف  �ل≥�Fد  ”�’أبوي“  • دوQه�  مت�بعة  يف   Q�صتمر�’� على  م�رش   âحر�ص

�’أطر�±  من  �أي  مع  مع�وية“   Iصعر�” ت≥طع  �أ’   âوحر�ص �لفل�صطيني، 

�لفل�صطينية، مب� aيه� حم��ص، مهم� c�ن �ختaÓه� معه�.

 íتa ةcل�صي��صي ◊ر� Q�ص و�مل�ص��Ñي�ص عFمل�رشي للر� Ω�¶لن� ºمن دع ºعلى �لرغ • 

�لتفكك  ح�لة  من  قل≥ة   âّلX �مل�رشية  �ل�صلط�ت  a�إن  �لفل�صطينية،  �ل�ص�حة  يف 

 Q�م�ص a�صل  يعني  قد  م�  وهو   ،íتa حرcة  منه�   Ê�تع �لتي  و�لف�ص�د  و�لرتهل 

 Öل�صع� Iدي �إ¤ توليه� قي�دDحم��ص، يو k�و–ديد ،ÚميÓإ�صÓل k�لت�صوية، و�صعود�

�لفل�صطيني.
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 ،Úة �’إخو�ن �مل�صلمcل�صطيني ينتمي �إ¤ حرa ±ب�لتع�مل مع طر Iت�صعد �ل≥�هر ⁄ • 

و�لريÑة.  ب�لتوتر  لع≥ود  �مل�رشي fiكومة   Ω�¶لن� مع  ب≥يâ عÓق�ته�  �لتي  �◊رcة 

�لفل�صطيني (حم��ص)،   ºلتن¶ي� للتع�مل مع هذ�   Iنف�ص¬ م†صطر âلوق� وهي يف 

ب�صÖÑ قوI �أد�F¬ و�ت�ص�´ �صعÑيت¬، وقد ب�ت يãل جزء�k من �ل�رشعية �لفل�صطينية �إKر 

.
aوR√ ب�نتî�ب�ت �ملجل�ص �لت�رشيعي مطلع �صنة 12006

ب�إل≥�ء تÑع�ت �إد�IQ قط�´ غزI عليه�; عÓوkI على  ⁄ ت¨فل م�رش عن QغÑة ”�إ�رش�Fيل“  •

 ºر�ء �صين�ء وتوطينهëإ¤ �ص� Úلفل�صطيني� Òيلية تن�دي بتهجF�وجود �أ�صو�ت �إ�رش

aيه�. ‡� جعل ��صت≥ر�Q �’أوVص�´ �لفل�صطينية، و�مل�ص�عدI على ‚�ì قي�Ω �لدولة 

.
2
�لفل�صطينية، ب�لن�صÑة مل�رش، م�ص�ألة ذ�ت �أبع�د وطنية و��صرت�تيجية

:¢SÉªM ácôM á¡L øe .Ü

a�إن م�رش   ،k�كمëم�صت �مل�رشي   Ω�¶لن� مع   ±Óÿ� ن�c �مهم �أن¬  تدQ∑ حم��ص  • 

 k�ذخر ت¶ّل  و�’إ�صÓمي  �لعربي  وب�نتم�Fه�  �له�Fلة  و�مل�دية  �لÑ�رشية  ب�إمك�ن�ته� 

لفل�صطÚ ول≥†صيته�.

تدQ∑ حم��ص �أن م�رش “ãل �لÑو�بة �لر�صمية للو�صول �إ¤ �ل�رشعية �لعربية، و�أنه�  • 

.åل�ãمي ودول �لع�⁄ �لÓت�ص�ب �ل�رشعية يف �لع�⁄ �’إ�صc’ ºمدخل مه

 §ÑصV يف  عنه�  �’�صت¨ن�ء  يكن  و’  م≥Ñولة،  م¶لsة  ت¶ل  م�رش  �أن  حم��ص   ∑Qتد • 

 âيÑل� Öويف ترتي ;íتaل�صلطة و� Iمع قي�د k�ق�ت �لفل�صطينية، خ�صو�صÓن�ص≤ �لع

�لد�خلي �لفل�صطيني.

ت≥دΩ حم��ص نف�صه� على �أنه� مب≥�ومته� ت�صكل عن�رش م�ص�غلة للج�نÖ �’إ�رش�Fيلي،  • 

‡� يتيí مل�رش aر�صةk لتعزيز موقعه� �’إقليمي.

ت�أcيد نهجه� بعدΩ �لتدخل يف �ل�صوDون �لد�خلية ’أي بلد  عملâ حم��ص على  • 

عربي، وهو �’أمر �لذي �ن�صÖë على عÓقته� مع م�رش.

�لعربي aر�صة ◊رcة   Ω�¶لن� �أقط�ب   Úل�صي��صي ب� �لتن�ق†ص�ت و�لتن�a�ص   âصكل� • 

Vص¨وطه�  من  و�لتîل�ص  م�رش،  مع  �لعÓقة   §ÑصV يف  منه�   Iصتف�د�Óل حم��ص 

.kk�أحي�ن�
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 ،Iصتعد�ء م�رش عليه�; لكونه� �ملتنف�ص �لوحيد ل≥ط�´ غز�� IQحم��ص خطو ∑Qتد • 

وب�صÖÑ ت�ص�بك عÓق�ته� ونفوذه� �’إقليمي و�لع�ملي.

�إبر�Q� RتÑ�ط¬ بëرcة   Ωه� �لتن¶يمي، وعدQ�يد حرية قرcحم��ص على ت�أ âعمل • 

�’إخو�ن ب�صوIQ م�صتفزI للن¶�Ω �مل�رشي، ولكن مع “�صكه� �لفعلي ب�لعÓقة مع 

�’إخو�ن. وقد ��صتف�دت حم��ص عملي�k من �ملد �ل�صعÑي ◊رcة �’إخو�ن يف �صفو± 

�مل�رشيÚ، ومن ميل �ل�صعÖ �مل�رشي لتي�Q �مل≥�ومة، وعد�F¬ ل`”�إ�رش�Fيل“.

:äÉ«Ø∏ÿG .2

�صّكل �◊و�Q �لوطني �لفل�صطيني مف�صkkÓ مهم�k يف م�ص�Q �لعÓقة بÚ م�رش و�لف�ص�Fل 

 ÒKم� لهذ� �ملل∞ من ت�أ ÖÑة حم��ص ب�صكل خ��ص. وب�صcوحر ،Ω�لفل�صطينية ب�صكل ع�

 kولة�fi ،د�يةÑمنذ �ل k�ÒÑc k�د �أولت¬ م�رش �هتم�م≤a ،ل �ل≥†صية �لفل�صطينيةÑ≤على م�صت ÒÑc

�أن تكون و�صيط�k نزيه�k، �إ’ �أن ذلك ⁄ ينع من �أن تمُوVصع نز�هته� يف خ�نة �ل�صك من 

هذ� �لف�صيل �أو ذ�∑.

�لفل�صطينية  �ل�صلطة   Úب  Q�حو جل�صة  ع≥دت   ،1995  Èدي�صم �’أول/  c�نون  يف 

وحم��ص برع�ية م�رشية يف �ل≥�هرI، ح�ولâ �ل�صلطة من خÓله� �إقن�´ حم��ص ب�مل�ص�cQة 

يف �نتî�ب�ت �◊كº �لذ�تي، �أو على �’أقل �◊�صول على Vصم�ن�ت بعدΩ �صعيه� ’إa�ص�ل 

�’نتî�ب�ت. وب�لفعل a≥د ق�طعâ حم��ص �’نتî�ب�ت، لكنه� �لتزمâ بعدΩ �إa�ص�له�، 

cم� ط�لâÑ �ل�صلطة حم��ص بوق∞ �مل≥�ومة �مل�صلëة.

ومنذ �صنة 1996 وحتى �نتف�Vصة �’أق�صى �صنة 2000، ⁄ تع≥د حو�Q�ت بÚ �ل�صلطة 

 Iيف �ل≥�هر âنفDت ��صتو�Q�ة حم��ص. �إ’ �أن هذ√ �◊وcوحر íتa ةcلفل�صطينية/ حر�

 Iل≥�هر� �أن   Iملر� هذ√  لوحظ  وقد  وحم��ص،   íتa  Úب  2002/11/13-10  Iلفرت� يف 

�ص�âcQ ب≥وI يف �◊و�Q. ويÑدو �أن �◊و�Q �لذي Qعت¬ �ل≥�هرc I�ن ي�صتهد± توحيد 

�ملوق∞ �لفل�صطيني يف هذ� �لوقâ �◊�ص��ص، خ�صو�ص�k مع توقع Vرشبة �أمريكية للعر�¥، 

عمدت  cم�   .Úلفل�صطيني� Vصّد  �أعن∞  ع�صكرية  عملي�ت  يف   Öأبي� تل  ت�صت¨له�  Qمب� 
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 Ú◊ ”�إ�رش�Fيل“  يف  �’�صت�صه�دية  للعملي�ت   âقDمو وق∞  م�ص�ألة   ìطر �إ¤   Iل≥�هر�

�نته�ء �’نتî�ب�ت �’إ�رش�Fيلية، بهد± توa Òaر�صة ◊زب �لعمل ب≥ي�دI عمر�Ω مت�صن�´ 

 k�لذي ’ يلك برن�جم� Ariel Sharon ونQ�يل �صQوهزية �أ ،Rللفو Amram Mitzna

للëل �ل�صي��صي، وي�صعى لÓ�صتف�دI من �لعملي�ت يف Rي�دI �صعÑيت¬.

وعن �لفر¥ بÚ حو�Qي �ل≥�هرI 1995 و2002، ق�ل ن�FQ ÖFي�ص �ملكتÖ �ل�صي��صي 

◊رcة حم��ص، مو�صى �أبو مرRو¥، يف حديå لوc�لة قد�ص بر�ص:

هن�∑ ÒÑc ¥Q�a بÚ �◊و�Qين يف �◊≥ي≥ة، ويكن تلîي�ص �أهº �لفرو¥ 

يتعّل≤  c�ن   íتa مع  �ل�ص�ب≥ة  �◊و�Q�ت  aي¬   âق�م �لذي  �ل¶ر±  يلي:  aيم� 

ب≥†ص�ي� fiدودa ...I≥د ح�وQتن� aتí يف �ÿرطوΩ، وc�ن �لهد± هو دخول 

�أن  هو  �لهد±  وc�ن   ،1995  Ω�ع  Iل≥�هر� يف  وح�وQتن�  �لتëرير،  من¶مة 

ن�ص�Q∑ يف �’نتî�ب�ت. �أم� �’Bن aنëن وaتí على ق�عدI �مل≥�ومة �ص�Fرون، 

و�◊و�Q ع�Ω وغfi Òّدد ب≥†ص�ي� fiّددI، وهذ� ÒÑc ¥Q�a بÚ �◊و�Qين.

 âح¶ي cم�  م�رشية،  برع�ية  –¶ى  تكن   ⁄ �ل�ص�ب≥ة  ”�◊و�Q�ت  و�أVص�±: 

ب�لن�صÑة   Úل�صطa ل م�رش و�أهميته�، و�أهمية≤K k�عÑومعرو± ط ،Iملر� �ملف�وVص�ت هذ√ 

.
لعم≤ �’أمن �ل≥ومي �مل�رشي“3

 Úن ب�Q�2003 حو Èنون �’أول/ دي�صم�cين�ير و /Ê�ãنون �ل�c وع≥د يف �صهري

 Qوë“ مطول åويف حدي .Iل يف �ل≥�هرF�ة �لف�صa�c ةcQ�وحم��ص، مب�ص íتa تيcحر

حرcة  موD�ص�صة   Úي��ص �أحمد  �ل�صيخ   íصVأو�  ،2003  Iل≥�هر�  Q�حو تد�عي�ت  حول 

 ê�على �إخر â≤a�وو ،Q�ل �◊وÓخ âوب�Œ حم��ص، يف 2003/12/8، �أن ”حم��ص

 IرF�من د (يلي و�لفل�صطينيF�إ�رش’� ÚÑعلى �÷�ن) Úعلى ت�صميت¬ –ييد �ملدني íم� ��صطل

�ل�رش�´“. و�أVص�±: ”⁄ نمُف�صل حو�Q �ل≥�هرI... هº يريدون من� هدنة طويلة �’أمد، 

�أن  يكن  aكي∞  �’إ�رش�Fيلي،  �لطر±  من   Ω�لتز� هن�∑  يكن   ºلa �لهدنة  جربن�  ونëن 

 ،Iء هدنة جديد�Qون وãإن �لذين يله�a و�حد?! لذلك Öمن ج�ن Iنعطي هدنة جديد
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هº �لذين ’ ي≥دQون على aهº �أبع�د �ملعرcة“. وق�ل �إن حم��ص �صتلتزΩ بعدΩ ��صتهد�± 

�ملدنيÚ �إذ� ”توق∞ �’حتÓل عن ��صتهد�± �ملدنيÚ �لفل�صطينيÚ، و�إذ� ⁄ يلتزΩ بذلك 

.
aلن نلتزΩ نëن �أي†ص�k، و�صÔد علي¬ مبãل م� يفعل“4

�لتو�صل للهدنة،   §≤a ±يكن ي�صتهد ⁄ Iل≥�هر�  Q�أن حو�  Úي��ص �ل�صيخ   íصVو�أو

موحد  aل�صطيني   Q�قر و�إيج�د  �لفل�صطيني،   Öل�صع� ”توحيد  �إ¤  يهد±  c�ن  �إن¬  بل 

 Iموحد Iل�صي��ص�ت �لفل�صطينية، وعمل قي�د� ºص�Qيلي، وF�يف مو�جهة �لعدو�ن �’إ�رش

aل�صطينية، و�إ�صìÓ د�خلي“. و�أVص�±: ”�إذ� c�ن �ملطلوب a≥§ هدنة طويلة �ملدى، 

 Iل≥�هر� Q�صل حو�a ÒKل حول ت�أ�Dعلى �صو k�دQصل من بد�يت¬“. و��a Q�هذ� يعني �أن �◊وa

ن≥دQ موق∞  ”نëن   : kÓF�ق  Úي��ص �ل�صيخ  �أج�ب  على عÓقة م�رش مع حرcة حم��ص، 

م�رش جد�a ،kهي �صعâ للف�ص�Fل، ودعته� لÓتف�¥، ونëن ن�صكر موق∞ م�رش ونãمن¬، 

.
5“ k�مÓصت�ص�� íÑأن هذ� �صي�ص’ Ìcأ� Ωلكنن� ’ يكن �أن ‚�مل �أو ن≥د

 Qصو†ëل �لفل�صطينية، بF�لف�ص� º¶ر جمع مع“Dمو Iد يف �ل≥�هر≤ ويف 2005/3/15 عمُ

FQي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية fiمود عÑ��ص، وFQي�ص وF�QR¬ �أحمد قريع، ومدير �ملî�بر�ت 

 â≤و�تف �ل¨ي§.  �أبو  �أحمد  �مل�رشي  �Q�ÿجية  ووRير  �صليم�ن،  عمر  �لوRير  �مل�رشية 

�ل≥�هرI �لذي ن�ص على عدد  �إعÓن  �أي�Ω، على  ��صتمر KÓKة  �لف�ص�Fل يف �ملوD“ر �لذي 

:
6
من �لن≥�•، و�أبرRه�

�لفل�صطيني يف   Öل�صع� �أي تفري§، وح≤  �لفل�صطينية دون   âو�بãب�ل �لتم�صك   .1

 Iل�صي�د� c�ملة  �لفل�صطينية  �لدولة  و�إق�مة  �’حتÓل،  �إنه�ء  �أجل  من  �مل≥�ومة 

.ÚÄجÓل� Iصم�ن ح≤ عودVوع��صمته� �ل≥د�ص، و

2. �لتز�Ω �لف�ص�Fل �لفل�صطينية بتهدFة متÑ�دلة مع ”�إ�رش�Fيل“ حتى نه�ية 2005.

3. ��صتكم�ل �’إ�صÓح�ت �ل�ص�ملة يف a�cة �ملج�’ت، ودعº �لعملية �لديوقر�طية 

بك�aة جو�نÑه�، وع≥د �’نتî�ب�ت �ملëلية و�لت�رشيعية يف موعده�.

4. تفعيل من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية وتطويره�، وa≤ �أ�ص�ص يتºّ �لرت�Vصي عليه�. 
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وc�ن عمر �صليم�ن قد لعÖ دوk�Q مهم�k يف �إ‚�R هذ� �’إعÓن، حيå �أجرى �صل�صلة 

�ت�ص�’ت مع �لتن¶يم�ت �لفل�صطينية �أ�صهمâ يف �إ‚�ì �ملوD“ر. 

aيه�  حدد  cلمة   ،Iل≥�هر� يف  �لف�ص�Fل  �جتم�´  بد�ية  يف  �صليم�ن،  عمر  و�أل≥ى 

مط�لÖ م�رش من �لفل�صطينيÚ من خÓل Qع�يته� للموD“ر. و�أ�ص�Q �إ¤ ”�أن م�رش توcDد 

�’إ�رش�Fيلي  �’حتÓل  و�إنه�ء   ،Úلفل�صطيني� عن   I�ملع�ن� aQع  عن  �’أخÓقية  م�صوDوليته� 

 ‹�◊�  ñ�ملن�  âيÑãت على  �’تف�¥  �لفل�صطينية  �لف�ص�Fل  �صليم�ن   Öوط�ل �لÑ¨ي†ص“. 

للتهدFة، مع �صي�غة QوDية aل�صطينية حول cيفية م�ص�cQة cل �ل≥وى يف �◊ي�I �ل�صي��صية، 

موcDد�V kرشوIQ �إت�حة �لفر�صة �أم�Ω �÷هود �لتي تمÑُذل من �أجل �إيج�د من�ñ جديد، يكن 

جدية  بكّل   k�مع نعمل  ”�إنن�  وق�ل:   .ºF�و�لد �لع�دل   ΩÓل�ص� �إ¤  �لو�صول  خÓل¬  من 

دع�  cم�  �لفل�صطينية“.  �لدم�ء  على  �◊ف�®  �ص�أن¬  من  م�  cل  �إ¤  للتو�صل  وم�صوDولية 

 ºلة، ودعÑ≤لية و�لت�رشيعية �ملëب�ت �مل�îنت’� ì�‚ل �إ¤ مو��صلة �لعمل ’إF�جميع �لف�ص

�أمن �ملو�طن �لفل�صطيني يف Xّل �صي�دI �ل≥�نون، ت�أcيد�k لوجود �رشيك aل�صطيني موKDر يف 

عملية �ل�صΩÓ. وق�ل: ”�إن �لروDية �مل�رشية لتëدي�ت �ملرحلة �مل≥Ñلة توcDد VرشوIQ �لعمل 

على �إع�دI ترتيÖ �لÑيâ �لد�خلي �لفل�صطيني، ووحدI �ل�ص∞، وVصم�ن م�ص�cQة cل 

 Iو�’لتف�± حول �ل≥ي�د Q�للجوء �إ¤ �◊و� IQرشوVل�صي��صي، و� Q�ل≥ر� ºل≥وى يف دع�

�لفل�صطينية �ل�رشعية، مع تهيÄة �ملن�ñ �أم�Ω �’ن�صë�ب �’إ�رش�Fيلي �لك�مل و�ل�ص�مل من 

قط�´ غزI و�صم�ل �ل†صفة �ل¨ربية“7.

�لف�ص�Fل:  �ل¨ي§، وRير �Q�ÿجية �مل�رشي، يف �جتم�´  �أبو  �أحمد  من جهت¬، ق�ل 

�لفر�صة  ’إت�حة  للتهدFة;  م�صرت∑  توج¬  على  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل≥وى  �تف�¥  ”�إن 
’إحي�ء عملية �ل�صΩÓ، يزيد من �’إيج�بي�ت �لتي يë≥≥ه� �÷�نÖ �لفل�صطيني، �صو�ءa kيم� 

 .
8“Úص�ص�ت، و�’قت�ص�د �لفل�صطيني�Dملجتمع �لدو›، ودعم¬ �ملو� Iيتعل≤ مب�ص�ند

وع≥Ö ل≥�ء �لرFي�ص �مل�رشي fiمد ح�صني مQ�Ñ∑ �لرFي�صn �لفل�صطيني fiمود عÑ��ص 

”�إن  �مل�رشية:  �لرF��صة   ºب��ص �لر�صمي   çدëملت� عو�د،  �صليم�ن  ق�ل   ،2005/3/16 يف 

 Öوترتي �لر�هنة،  �لهدوء   Iرتa  âيÑãت  ºيت لكي   k�م�رشي  k�إ�صه�م� يãل  �لفل�صطيني   Q�و◊�
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�لÑيâ �لفل�صطيني من �لد�خل، وبلوIQ موق∞ aل�صطيني يتëدç ب�صوت و�حد، ليوcDد 

وجود �رشيك aل�صطيني ق�دQ على �’إ�صه�Ω �لÑّن�ء يف عملية �صΩÓ ’ بّد �أن ت�صتمر حتى 

.
ت≥وΩ �لدولة �لفل�صطينية“9

 Qة حم��ص بدوcل �لفل�صطينية، �أ�ص�دت حرF�لف�ص� Úب Iويف �أع≥�ب �تف�¥ �ل≥�هر

 Q�ة، على �أن حوcرëل�صي��صي لل� Öي�ص �ملكتFQ ،د خ�لد م�صعلcم�رش يف �إ‚�ح¬; �إذ �أ

�ل≥�هرI ”ي�أتي يف �صي�¥ مت�بعة �◊و�Q �لوطني �لفل�صطيني و�لتف�هº مع �’إخوI يف م�رش، 

 ،
بعد �ÿطو�ت �لتي “â يف �لد�خل من قÑل �أبو م�Rن وقوى �مل≥�ومة �لفل�صطينية“10

�إ¤  �أن تكون م�رش قد م�Q�صV âص¨وط�k على حرc�ت �مل≥�ومة للتو�صل  ونفى م�صعل 

تهدFة ب�أي Kمن، موcDد�k �أن:

برع�ية  ي≥ومون   ºإنه� معن�،  للتف�وVص   k�aطر لي�صو�  م�رش  يف   Iإخو’�

حو�Qن� �لوطني من منطل≤ �◊ر�ص على م�ص�عدتن� على �لتو�a≤ �لفل�صطيني، 

�’أطر�±  مع  �’ت�ص�’ت  خÓل  من  عملية   èF�نت على  �◊�صول  و�إمك�ن 

�إنن�  ت≥ول   Úع�م من   Ìcأ� مدى  على  �’أخرى. وŒربتن�  و�’إقليمية  �لدولية 

�إR�ء حو�Q مفتوì نطرa ìي¬ �QB�ءن� ب�صكل مÑ��رش، ونوcDد �لروDية �لفل�صطينية 

�لو�Vصëة �لتي ترهن �لتهدFة ب�لتز�Ω �لكي�ن [�’إ�رش�Fيلي[ �ملط�لÖ �لفل�صطينية 

.
11

�مل�رشوعة

وحول دخول حم��ص يف من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية، ق�ل م�صعل:

يف ع�مي 1968 و1969 دخلâ �لãوIQ �لفل�صطينية �لفتية يف �إط�Q �ملن¶مة 

 âنف�صه�. وقد قل Qدو �أن �لرع�ية �مل�رشية تريد �أن تكرÑوبرع�ية م�رشية، وي

 Iت وخريطة �ل≥وى �÷ديد�Ò¨ن ��صتيع�ب �ملتB’� ºcQدو ºيف م�رش �أنت IإخوÓل

يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية، و�أن تعك�صوه� يف مرجعية aل�صطينية جديدI، وهذ� 

’ حرa êي¬. من¶مة �لتëرير عندم� دخلته� aتí و�ل≥وى �لفل�صطينية �ص�Qت 

 Öت�صتوع K�لãة  –رير  من¶مة  �إ¤  بë�جة  [�أنن�[  �أعت≥د  �’Bن  flتلفة.  من¶مة 

�أو  �أحد،   çير �أحد  �مل�ص�cQة و’   Iق�عد �÷ديدI وعلى  للîريطة  �لت¨Ò�ت 

.
12

يëتل م≥عد√ �إ‰� مب�ص�cQة aل�صطينية
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 äÉHÉîàf’G ‘ ¢SÉªM Rƒa òæe ábÓ©dG äGQƒ£J :kÉ«fÉK

IõZ ´É£b ≈∏Y É¡Jô£«°S ≈àMh á«©jô°ûàdG

:Iô°TÉ©dG áeƒµ◊G π«µ°ûJh á«©jô°ûàdG äÉHÉîàf’G .1

≥دت �’نتî�ب�ت �لت�رشيعية �لفل�صطينية يف 2006/1/25، وR�aت حرcة حم��ص  عمُ

 .
13k�على 45 م≥عد íتa ةcحر âمن �أ�صل 132، بينم� ح�صل k�يه�; �إذ ح�صدت 74 م≥عدa

وبد�أت �◊رcة على �إKر هذ√ �لنت�èF م�ص�وQ�ت ق�ده� �لن�ÖF �ملنتÖî عن cتلة حم��ص 

 .Iيف �ملجل�ص �لت�رشيعي �÷ديد �إ�صم�عيل هنية; لت�صكيل حكومة جديد

�صكل aوR حم��ص �صدمةk ب�ل¨ة ل≥ي�دI �ل�صلطة �لفل�صطينية، ول`”�إ�رش�Fيل“ وللعديد 

من �لدول �لعربية و�ل¨ربية. و⁄ ت�صعر م�رش ب�’Qتي�ì لفوR حم��ص، خ�صو�ص�k �أن¬ ج�ء 

م�رش  �لتي جرت يف  �لت�رشيعية  �’نتî�ب�ت  �مل�صلمÚ يف  �’إخو�ن  aوR جم�عة   Ö≤ع

وقد  �مل�رشي.   Öل�صع� ع†صوية جمل�ص  من   %20 �أي   ،k�م≥عد  88 ب`   2005 �صنة  �أو�خر 

 Q�هو �نت�ص Úل�صطa يف ΩÓإ�ص’� Q�ر �أن �نت�صëة حم��ص �أحمد بcد �ل≥ي�دي يف حر scأ�

 âم� خ�صيc .
14 k�مل≥�ومة و�÷ه�د �أي†ص� Q�يÿ lQ�ل¬، و�نت�صc ⁄�يف �لع Úإخو�ن �مل�صلمÓل

م�رش �أن ينعك�ص aوR حم��ص على م�ص�Q �لت�صوية �لفل�صطينية مع ”�إ�رش�Fيل“، حيQ å�أى 

 k�صي��صي� k�ت و�قعRرaب�ت �لفل�صطينية �أ�îجية �مل�رشي �أحمد �أبو �ل¨ي§ �أن �’نتQ�ÿ� يرRو

.
15

جديد�k، ولكن¬ �أcد �أن م�رش –رتΩ �إQ�دI �ل�صعÖ �لفل�صطيني

 ΩÓعلى عملية �ل�ص k�≤إن¬ لي�ص قل� ∑Q�Ñي�ص �مل�رشي ح�صني مFويف �ل�صي�¥ ذ�ت¬ ق�ل �لر

 Yedioth �أحرونوت  يديعوت   Iل¬ مع جريد م≥�بلة  �’إ�رش�Fيلية، وق�ل يف  �لفل�صطينية 

 k�ن¶ر حم��ص  من  �لتîو±  بع†ص  هن�∑  يكون  قد   íيëص�” �’إ�رش�Fيلية:   Ahronoth

 .
16“ΩÓلفل�صطيني يود �أن يعي�ص يف �ص� Öو�ل�صع ،ΩÓإ’ �أنه� تريد �ل�ص� ،âم†ص ç�أحد’

وق�ل يف حديå للتلفزيون �’إ�رش�Fيلي �إن �◊ل مع ”�إ�رش�Fيل“ قد ي�أتي على يد حم��ص، 

a�ل�صعÖ �لفل�صطيني هو �لذي �نتÑîه�، وهي قد ت�ص�عد يف عملية �ل�صΩÓ. وQ�أى �أن 
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، ”ويجÖ �أن نكون متف�FلQ “Úغº �لت�رشيë�ت �ملîتلفة من ج�نÖ بع†ص  kÓهن�∑ �أم

.
17

ق�دI حم��ص

ودع� مQ�Ñ∑، يف م≥�بلت¬ مع جريدI �أحرونوت، ”�إ�رش�Fيل“ �إ¤ �لتع�طي مع �لرFي�ص 

 ºت�صويته ”على   Úلفل�صطيني� مع�قÑة   Ωعد و�إ¤  c�ملعت�د،  عÑ��ص  fiمود  �لفل�صطيني 

 mأي�د�” �إ¤  �لفل�صطينية  �مل�لية  �مل�صتë≥�ت  –ويل  مو��صلة  �إ¤  دع�  cم�  �’حتج�جي“. 

 IQصو� Òّ¨ص قد ي��Ñمك�نة ع Úص�ëيلي لتF�أن �أي جهد �إ�رش� k�Èن¶يفة“ يف �ل�صلطة، معت

.
18

�لوVصع

ب`”�إ�رش�Fيل“  �’عرت�±  حم��ص  حرcة  على  �أن  على  �أcد  �مل�رشي  �لرFي�ص  �أن   Òغ

cم�   Qأمو’�  Òت�ص لن  cهذ�  �عرت�±  دون  من  ”’أن¬  حكومة  ت�صكيل  تريد   âن�c �إذ� 

. ومع 
”معت≥د حكومة �إQه�ب“19 �إ¤  �صتعمد  ب�أن حم��ص  يعت≥د  �أن¬ ’  ينÑ¨ي“. وR�د 

ذلك a≥د �أcد �لرFي�ص مQ�Ñ∑ ب�أن م�رش لن تطلÖ من حم��ص �’عرت�± ب`”�إ�رش�Fيل“; 

 ’ قد  ب`”�إ�رش�Fيل“  حم��ص  �عرت�±  �أن  �إ¤   Q�و�أ�ص  .
20

�صرتa†ص �◊رcة  �أن   ºتعل ’أنه� 

يكون بكلمة ”نعرت± ب�إ�رش�Fيل“، موVصk�ë �أن خ�لد م�صعل، ق�ل �إنهº �صو± يتع�ملون 

 .
21

بëذQ مع �تف�قية �أو�صلو

�’عرت�±  ن حم��ص من �◊�صول على  uلذي يك�  êرîمل� �مل�رشي  �لرFي�ص  وحدد 

�أن على حم��ص  ”�أعت≥د  ”�إ�رش�Fيل“، وق�ل:  �ل�صΩÓ مع  �لدو› به� c�رشيك يف عملية 

�لتëرير  من¶مة  وقعته�  �لتي  �’تف�ق�ت  بجميع  �’عرت�±  �ملف�وVص�ت  تدخل  حتى 

يعني  �أو�صلو وغÒه�. و�’عرت�± هذ�  �أي  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �إن�ص�ء  قÑل  �لفل�صطينية 

 Öمن ج�ن Iحر IQب�صو âÑîأن حم��ص �نت� Qرcيل“. وF�ص بعد ذلك مع �إ�رشVأن تتف�و�

.
22

�ل�صعÖ �لفل�صطيني، وعلى �ملجتمع �لدو› �لتع�مل معه� على هذ� �’أ�ص��ص

�أو ق�نوÊ ’إ�ص≥�•  �لتفكÒ يف حل د�صتوQي  �أن¬ من �ÿط�أ  �لرFي�ص �مل�رشي  وذcر 

حرcتي   Úب مو�جهة   çحدو و��صتÑعد   .Iجديد �نتî�ب�ت  و�إجر�ء  حم��ص،  حكومة 

 .
23

Úتcر◊� Úت ب�aÓÿ� ل�صعي ’إ�صع�ل� Ωإ¤ عد�  ÚيليF�إ�رش’� k�وحم��ص، د�عي íتa
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ودع� �إ¤ �’عرت�± ب�◊كومة �لتي �صت�صكله� حرcة حم��ص، cم� دع� ”�إ�رش�Fيل“ �إ¤ 

 Ω�حرت� �مل≥�بل،  يف  حم��ص  على  �إن  وق�ل  �لفل�صطينية.  �’نتî�ب�ت   èF�بنت �’عرت�± 

.
24

�’تف�قي�ت �لتي جرى �لتو�صل �إليه� و�’عرت�± ب`”خريطة �لطري≤“ ونÑذ �لعن∞

 ∑Q�Ñم �لرFي�ص  �أن  عو�د،  �صليم�ن   Òل�صف� �مل�رشية،  �لرF��صة   ºب��ص �لن�ط≤  وc�ص∞ 

 √Q�Ñب�عت مه�م¬  ‡�Q�صة  يف  �مل†صي  على  حم��ص،   Rوa �إKر  �لفل�صطيني،   nي�صFلر� �صجع 

FQي�ص�k �رشعي�k منتk�Ñî لل�صلطة �إ¤ �أن تنتهي و’يت¬ �صنة 2009، م�صk�Ò �إ¤ �أن ”�أبو م�Rن 

بدعº م�رش  �أKن�√ عن ذلك، ووعد√  من  ”�لرFي�ص هو  و�أن  �’�صت≥�لة“،  يفكر يف  c�ن 

. و�أ�ص�Q عو�د، �إ¤ �أن م�رش ’ ي�ص�وQه� قل≤ �أو تîو± من 
25

ΩÓلك�مل“ يف عملية �ل�ص�

وجود حم��ص، �لتي له� �صÓت IÒÑc مع حرcة �’إخو�ن يف م�رش، يف Q�أ�ص �ل�صلطة 

، وق�ل �إن موق∞ م�رش من aوR حم��ص هو �أن ”هذ� �لفوR يعد نت�ج�k لعملية 
26

�لفل�صطينية

ديوقر�طية، و�أن هن�∑ �إجم�ع�k وتو�k�≤a دولي�k ع�م�k على VرشوIQ �لتو�صل �إ¤ حل ع�دل 

�’حتÓل  �إنه�ء  على   k�إجم�ع� هن�∑  �أن  �ل�صc ،ΩÓم�  �لفل�صطينية ودaع جهود  لل≥†صية 

 .
�’إ�رش�Fيلي“27

�لت�رشيعية  ب�’نتî�ب�ت  aوRه�  بعد  حم��ص،  حرcة  من  وaد   Ω�ق �مل≥�بل  ويف 

�لفل�صطينية، بجولة خ�Qجية �صملâ عدد�k من �لدول �لعربية و�ل¨ربية، لåëÑ �لوVصع 

وaد  Q�Rه�   åط�ت، حيëمل� �أو¤  �لفوR. وc�نâ م�رش  بعد هذ�   Úل�صطa �÷ديد يف 

نëو  وخططه�  �◊رcة  QوDية  �مل�رشين   ÚولDمل�صو� مع  وتد�ول   ،2006/2/6 يف  �◊رcة 

�لرFي�ص   Úوب بينه�  �’خت�ص��ص�ت  وتوRيع   ،Iديد÷� �لفل�صطينية  �◊كومة  ت�صكيل 

 Úبينه� وب �ملوقعة  ب`”�إ�رش�Fيل“ و�’تف�ق�ت  �إ¤ ق†صية �’عرت�±  �إVص�aة  fiمود عÑ��ص، 

�للو�ء  �مل�رشية  �ملî�بر�ت  مدير  �لت≥ى  �لذي  حم��ص،  وaد   ºصVو �لفل�صطينية.  �ل�صلطة 

عمر �صليم�ن، و�مل�صت�ص�Q �ل�صي��صي للرFي�ص �مل�رشي �أ�ص�مة �لR�Ñ، وتر�أ�ص¬ خ�لد م�صعل، 

�أبو مرRو¥ وfiمد نز�ل و�صعيد �صي�Ω وfiمد  fiمود �لزه�Q و�إ�صم�عيل هنية ومو�صى 

 .
28

�صمعة ونز�Q عوVص �ˆ وعم�د �لعلمي
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 Iل≥ي�د� �لت�ص�وQ مع  �أجل  ت�أتي من  �أن Rي�IQ وaد �◊رcة مل�رش  وذcر خ�لد م�صعل 

، و�أ�ص�Q �إ¤ �أن¬ c�ن من �لطÑيعي بëكº دوQ م�رش 
29

�مل�رشية على �ملرحلة �مل≥Ñلة و�لر�هنة

�لت≥دير  و�أعرب عن  �÷ولة.  �’أو¤ يف هذ√  �ملëطة  �ل≥�هرI هي  تكون  �أن  �لطليعي، 

 k�بتة، م†صيف�ãو¥ �لفل�صطينية �ل≤◊� Iه� �مل�صتمر يف ن�رشQلدو ،kkkk�Ñو�صع kIمل�رش قي�د ÒÑلك�

�أن �◊رcة طلâÑ دعم�k من م�رش ومن �’أمة �لعربية ل�ص�لí �ل�صعÖ �لفل�صطيني، خ��صة 

.
30

Öعن قطع �مل�ص�عد�ت عن هذ� �ل�صع çدëّل �ل†ص¨و• و�لتهديد�ت �لتي تتX يف

و�أ�ص�Q �ل≥ي�دي �إ�صم�عيل هنية �إ¤ �أن �لهد± من �مل�ص�وQ�ت مع م�رش هو �لتو�صل 

 Öملكت� ع†صو  و�أcد  �مل≥Ñلة.  �لفل�صطينية  للëكومة  �◊رcة  ت≥دمه�  �صي¨ة  �أa†صل  �إ¤ 

�ل�صي��صي للëرcة، fiمد نز�ل، �أن Rي�IQ م�رش ت�أتي يف �إط�Q �لت�ص�وQ يف �ص�أن �ملرحلة 

.
31

�مل�صت≥Ñلية من �أجل ت�صكيل �◊كومة �لفل�صطينية

 Iد�Qإ�  Ω�حرت�  IQرشوV ¤إ�  ،R�Ñل� �أ�ص�مة  �مل�رشي،  للرFي�ص  �ل�صي��صي   Q�مل�صت�ص� ودع� 

، وق�ل ع≥Ö ل≥�F¬ مع وaد من حرcة 
32

�ل�صعÖ �لفل�صطيني، وعدa ΩرVص �إمÓء�ت علي¬

منه�،   k�جزء �لفل�صطيني   Öل�صع�  Èتعت م�رش  �إن   ،2006/2/7 يف   Iل≥�هر� يف  حم��ص 

�ل≥ومية  �’أهد�±  �’QB�ء و�’أaك�Q حول –≥ي≤  لتÑ�دل  ق�دI �◊رcة هو  �لل≥�ء مع  و�أن 

 Öل�صع� �أهد�±  وتوDيد   ºتدع م�رش  �أن  و�أVص�±  �لعربية.  �لدول  م�صلëة   Ωدîت �لتي 

�إن  وق�ل  م≥دQ�ت¬،  على  �مل�صيطر  �’حتÓل  من   Qرëو�لت �◊ر  �لعي�ص  يف  �لفل�صطيني 

 ¬a�أهد� �إ¤  �لو�صول  من  �لفل�صطيني   Öل�صع� يتمكن  لكي  ت�صتطيع  م�  تفعل cل  م�رش 

.
33

�مل�رشوعة

 âقدم �إذ�  �صتكون flطÄة  �إن حم��ص   Reuters  RويرتQ مع  م≥�بلة  �لR�Ñ يف  وق�ل 

تن�R’ت من ج�نÖ و�حد ل`”�إ�رش�Fيل“، و�إن �لدعو�ت �ل¨ربية له� cي تفعل ذلك هي 

دعو�ت غÒ ع�دلة. و�أVص�±: ”لن ي≥دمو� �أي �صيء قÑل �ملوعد وبدون م≥�بل. �صيكونون 

.
حم≥ى �إذ� aعلو� ذلك... ولكنهº �صيكونون على ��صتعد�د ’أن ي�أخذو� ويعطو�“34

وع≥Ö ل≥�F¬ �مل�صت�ص�Q �ل�صي��صي للرFي�ص �مل�رشي �أ�ص�مة �لR�Ñ، نفى م�صعل �أن تكون 

م�رش قد طلâÑ �صيfi k�Äدد�k من حم��ص �أو وVصعâ �رشوط�k معينة، و�أوVصí �أن¬ على �لعك�ص 
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من ذلك، a≥د �أبل¨â م�رش وaد �◊رcة ب�أنه� ’ ت†صع �أي �رشو• و�إ‰� تتë�وQ معهº يف 

 Úإ¤ �أن¬ طم�أن �مل�رشي� Q�م� �أ�صc .
35

�إط�Q م�ص�وQ�ت وحو�Q، ق�ل �إن¬ ي�صمل �’أمة cله�

. و�أعلن 
36

�إ¤ �أن حم��ص �صتعمل ’�صتيع�ب �لوVصع �لد�خلي، و�صتتع�ون مع fiمود عÑ��ص

�ل�صي��صية �لRÓمة خÓل �ملرحلة �مل≥Ñلة،  �أن حرcت¬ �صتتع�مل بو�قعية، وب�ملرونة  م�صعل 

موcDد�k يف �لوقâ نف�ص¬ �أنه� لن تتن�Rل عن �لãو�بâ �لفل�صطينية. و�أcد K≥ت¬ ب�أن �◊رcة 

من خÓل ت�ص�وQه� مع �لدول �لعربية و�’إ�صÓمية و�÷�معة �لعربية ق�دIQ على �لتو�صل 

.
37

�إ¤ QوDية م�صرتcة; للëف�® على Kو�بâ �ل�صعÖ �لفل�صطيني، و�لتع�مل بو�قعية

 Iد�Qإ�  Ω�حرت�  ºمله� ”من  �إن  ن¶ي∞  �أحمد  �مل�رشي  �لوQR�ء  FQي�ص  ق�ل  جهت¬،  من 

�ل�صعÖ �لفل�صطيني، ومنí �◊كومة �÷ديدI �لتي �صتتو¤ �ل�صلطة aر�صة للك�ص∞ عن 

�أو�صلو،  ”�تف�قي�ت   Ωأن –رت� على حم��ص  �أن  �أcد  ولكن¬  طÑيعته� و’إXه�Q نو�ي�ه�“. 

 .
38“ΩÓيف �ص Öإ¤ جن� k�Ñتعي�ص�ن جن Úد�أ دولتÑوخريطة �لطري≤، وم

و�أcد �للو�ء عمر �صليم�ن على VرشوIQ �عرت�± حرcة حم��ص ب`”�إ�رش�Fيل“ c�رش• 

�أ�ص��صي لت�صكيل �◊كومة �لفل�صطينية �÷ديدI، و�أ�ص�Q يف حو�Q ن�رشت¬ جريدc IوQيري 

�أن¬ من ح≤ حم��ص  ديلÓ �صÒ� �’إيط�لية Corriere della Sera، يف 2006/2/2، �إ¤ 

ت�صكيل �◊كومة بعد aوRه� ب�’نتî�ب�ت، ولكن يجÖ �أن ت�صتويف KÓKة �رشو•: �إي≥�± 

و�’عرت�±  �ملوقعة،  �ملع�هد�ت   Ω�حرت� خÓل  من  �لدولية  �ل�رشعية   Ω�و�حرت �لعن∞، 

. cم� 
39

ب`”�إ�رش�Fيل“، م†صيف�k �أن حم��ص ’ ت�صتطيع �أن –كº �إذ� ⁄ ت≥Ñل بهذ√ �ل�رشو•

يف  وحم��ص   íتa حرcتي   Úب �لو�صي§   Qبدو  Iعد مر�ت   Ω�ق �لذي  �صليم�ن،  �أVص�± 

�ل�صنو�ت �’أخIÒ: ”�إذ� ⁄ يو�a≥و� على �’لتز�Ω بهذ√ �’أموQ لن يتع�مل معهº �أحد“، 

وق�ل:  ”من �ل�صعÖ �إقن�عهº ب�لت¨يÒ 180 دQجة. �Bمل �أن يë�صل ذلك. �إنهº مت�صددون 

.
40“ºإقن�عه� Öومن �ل�صع

�أcدت  �إن م�رش  مرRو¥،  �أبو  مو�صى  ق�ل  a≥د  �لت�رشيë�ت  �لرغº من هذ√  وعلى 

قÑوله� بîي�Q �ل�صعÖ �لفل�صطيني، ودعº هذ� �ÿي�Q، و�لوقو± �إ¤ ج�نÑ¬; للو�صول �إ¤ 

�أهد�a¬ ب�إق�مة دولت¬ �مل�صت≥لة يف �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غزI و�ل≥د�ص �ل�رشقية. و�أVص�± 
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�أن �للو�ء عمر �صليم�ن، �صدد �أن م�رش �صتÑذل cل جهد من �أجل �أن ت�ص�c ∑Qل �لف�ص�Fل 

�أبو مرRو¥، �أن م�رش �أcدت وقوaه�  �لفل�صطينية يف حكومة وحدI وطنية. cم� ذcر 

مع �ل�صلطة �لوطنية، ب¨†ص �لن¶ر عن من يكون aيه�، و�أنه� �صتن≥ل Q�ص�لة هذ√ �ل�صلطة 

. وc�ن �أبو مرRو¥ aQ†ص �أي �رشو• لت�صكيل 
41

�إ¤ �لع�⁄ �أجمع، و�صت≥∞ �إ¤ جو�Qه�

 Öfi aل�صطيني  �أو  عربي  م�صوDول  �أي  من  يع≥ل   ’” وق�ل:  �لفل�صطينية،  �◊كومة 

لل�صΩÓ و�ÿي�Q �لديوقر�طي �أن ي†صع هذ√ �’�صرت�ط�ت م�صk�≤Ñ ل�صعâ– Ö �’حتÓل. 

هذ� �لكΩÓ معن�√ �أنهº يريدون �أن تعلن حم��ص هزيته�، و�أن تتîلى عن مÑ�دFه�، وهذ� 

.
42“Öصع�

�أcد  �صليم�ن  �لوRير  �أن   Q�لزه� �ل≥ي�دي يف حم��ص fiمود  ذcر  ذ�ت¬  �ل�صي�¥  ويف 

�لد�خلي  �ل�ص�أن  يف  تتدخل  لن  م�رش  �أن   ،Iل≥�هر� يف  وaده�   ¬F�≤ل خÓل  للëرcة، 

�لفل�صطيني ولن تفرVص �رشوطه�، غÒ �أّن Q�أيه� �صيكون ��صت�ص�Qي�k. �إ¤ ج�نÖ ت�أcيد√ �أن 

م�رش �صت≥∞ �إ¤ ج�نÖ �ل�صلطة �لفل�صطينية ب¨†ص �لن¶ر عمن يكون يف �ل�صلطة، cم� 

�صتعمل على �إيج�د من�ñ دو› و�إقليمي د�عº لل�صلطة �لفل�صطينية ولل�صعÖ �لفل�صطيني. 

 Q�ل جهده� من �أجل ��صتمرc ذلÑإ¤ �أن �صليم�ن �صدد على �أن م�رش �صت� Q�لزه� Q�و�أ�ص

 Iصيء هو �لوحد� ºيد �صليم�ن على �أن �أهcت�أ k�ëصVمل�› لل�صلطة �لفل�صطينية، مو� ºلدع�

و�لكتل   íتa حرcة  مب�ص�cQة  وطنية   Iوحد حكومة  وت�صكيل  �لد�خلية،  �لفل�صطينية 

.
43

IÒب�ت �’أخ�îيف �’نت âë‚ مل�نية �لتيÈل�

ومن جهت¬، �أعرب وRير �Q�ÿجية �مل�رشي �أحمد �أبو �ل¨ي§ عن �أمل¬ يف ”�أن ي�صتمر 

�’–�د �’أوQوبي يف ت≥دË �مل�ص�عد�ت لل�صلطة �لفل�صطينية; ’أنه� “ãل �لكÒã من عن��رش 

، وق�ل: ”�إنن� ’ نن�صí مبع�قÑة �ل�صعÖ �لفل�صطيني... 
�’�صت≥ر�Q للوVصع �لفل�صطيني“44

.
و�إ‰� ن�صعى ’�صتمر�Q �لدعº لهذ� �ل�صعÖ ولل�صلطة �لفل�صطينية“45

�صي��صي  �إ¤ عمل  (مãل حم��ص)  ”�ن†صم�Ω حرcة cف�حية  ب�أن  م≥تنع  �أن¬  و�أVص�± 

عن  يك�ص∞  �◊رc�ت  هذ√  مãل  وت�Qيخ  aيه�،  جوهرية  –و’ت  �إ¤  يوDدي   Ê�برمل

، موVصk�ë �أن ”�أي حرcة �صي��صية تتëول من حرcة 
46“èF�و�صوله� �إ¤ نف�ص هذ√ �لنت
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م≥�ومة �إ¤ حرcة تتو¤ م�صوDولية �ل�صلطة عليه� �أن تر�عي �ل¶رو± �◊�cمة �لتي تفرVص 

نف�صه� عليه�، وهو م� يعني �لعمل على �أ�ص��ص �حرت�Ω �لتف�هم�ت �ل�ص�ب≥ة (مع �إ�رش�Fيل) 

ل يف موD“ر  pÄ �أبو �ل¨ي§ عندم� �صمُ  íصVوخريطة �لطري≤ بدون هروب من �لو�قع“. و�أو

�صëفي ع≥د√ مع وRيرQ�ÿ� Iجية �’إ�رش�Fيلية ت�صيÑي ليفني Tzipi Livni، عن �ل�رشو• 

�لKÓãة �لتي –دç عنه� عمر �صليم�ن، ب≥ول¬: ”نëن ’ نتëدç عن ��صرت�ط�ت، و�إ‰� 

�ل�صΩÓ. وعملية  للت≥دΩ نëو عملية  ��صتيف�وDه�   Öإ¤ عن��رش يج� نتëدç عن �◊�جة 

 .“ k’د�Ñمت k�a�عرت� Öوهو م� يتطل ،Úل�صطaيل وF�إ�رش�  :Úدولت Ω�تهد± �إ¤ قي ΩÓل�ص�

�ل¨ي§  �أبو  ق�ل  �’نتî�ب�ت،  aوR حم��ص يف  بعد   ΩÓل�ص� عملية  توق∞  �حتم�ل  وعن 

ويëتفظ   ،Öîملنت� �ل�رشعي  �لرFي�ص  وهو  م�Rن،  �أبو  ير�أ�صه�  �لفل�صطينية  ”�ل�صلطة  �إن 

بكل �صÓحي�ت¬ طk�≤Ñ لل≥�نون �’أ�ص��صي (لل�صلطة �لفل�صطينية)، وهذ� يجÖ �أن يوDخذ 

.47“Q�Ñيف �’عت

cم� ق�لa â�طمة �لزهر�ء، �ملتëدKة ب��صº وRير �Q�ÿجية �مل�رشي، �إن �أبو �ل¨ي§ �أcد 

 k�يف �ملنط≥ة �أي ΩÓل≥†صية �لفل�صطينية، و–≥ي≤ �ل�ص� ºت �ملوق∞ �مل�رشي ”من دع�ÑK على

.
c�ن �صكل �◊كومة �لفل�صطينية �ل≥�دمة“48

 Q�يÿ�لوطنية و� Iة حم��ص ب�لتم�صك ب�لوحدcحر Öد ط�ل≤a مل�ن �مل�رشيÈأم� �ل�

�لديوقر�طي، ودع�ه� �إ¤ �إق�مة حو�Q وطني يعطي �’أولوية للëل �ل�صلمي. cم� دع� 

�أجل دعº �صمود  �لدولية و�’إقليمية، من   Iة �’أ�صعدa�c ر∑ علىëلعربية للت� �لدول 

مع  �لتف�وVص  يف  �لفل�صطينية  �÷Ñهة  لت≥وية   ;k�و�قت�ص�دي  k�صي��صي� �لفل�صطيني   Öل�صع�

�إ¤  �لع�⁄  دول  �مل�رشي  �لÈمل�ن  �لعربية يف  �ل�صوDون  ÷نة   âودع �’إ�رش�Fيلي.   Öن�÷�

.
49

�حرت�Ω �إQ�دI �ل�صعÖ �لفل�صطيني وخي�Q√ �لديوقر�طي

ح≥≥ت¬  �لذي   Rلفو� �أن  م�رش  يف   Úمل�صلم� �’إخو�ن  جم�عة   âأعلن� �مل≥�بل،  ويف 

حرcة حم��ص هو ت�صويlâ على �مل�رشو´ �’إ�صÓمي، وعلى خي�Q �ملنهè �’إ�صÓمي يف 

حل �ل≥†صية �لفل�صطينية وخي�Q �مل≥�ومة. وقدمâ �÷م�عة تهنÄةk لكل من fiمود عÑ��ص 
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وحرcة aتí على �إجر�ء �نتî�ب�ت ديوقر�طية حرI، و�ل≥Ñول ب�لهزية aيه� بروì طيÑة. 

 Úأي �’أمريكي�Q ¤لتف�ت �إ’� Ωإخو�ن، �إ¤ عدÓل Ω�ملر�صد �لع� ،∞c�مد مهدي عfi �ودع

 Iصهرية مل�ص�عد� ´Èملة تëب Ω�م� تعهد ب�ل≥يc .ب�ت�îهذ√ �’نت èF�و�ل�صه�ينة حول نت

aل�صطÚ وحرcة حم��ص، يف fi�ولة لت≥دË �لدعº �مل�› له� ملو�جهة �◊�ص�Q �’إ�رش�Fيلي، 

. و�أcد �ل≥ي�دي يف جم�عة �’إخو�ن ع�ص�Ω �لعري�ن �أن 
50

وaQ†ص �لدول �ل¨ربية دعمه�

دعº �÷م�عة ◊رcة حم��ص �صيزد�د على a�cة �مل�صتوي�ت; ملو�جهة �ل†ص¨و• �Q�ÿجية، 

�إمك�نية  �لعري�ن  ��صتÑعد  �لفل�صطيني. cم�   Öل�صع� و�لتهديد�ت ب≥طع �مل�ص�عد�ت عن 

�لتي ت†صع حم��ص  �أو –ري†ص Vصده� من ج�نÖ �لدول  �أمنية  تعرVص جم�عت¬ مل�ص�cل 

.
51

على ق�Fمة �’إQه�ب

 ºF�و�ل≥و íتa ºوطنية، ت†ص Iن ت�صكيل حكومة وحد�c حم��ص �’أول Q�أن خي� ºغQو

و�لتن¶يم�ت �لفل�صطينية �’أخرى. ولكن �لت�رشيë�ت �’أمريكية �لر�صمية، �ملعربة عن 

. cم�  kÓب�أن �◊كومة لن تعي�ص طوي âص و��صنطن حكومة ت≥وده� حم��ص، �أوح†aQ

�أم�  �لفل�صطينية.  �لتëرير  من¶مة  من  حم��ص  موق∞  م�صكلة  ذلك،  �إ¤   kةa�صVإ� برRت 

على م�صتوى قي�د�ت aتa ،í≥د c�ن �لتوج¬ منذ ◊¶ة �إعÓن �لنت�èF هو aQ†ص �مل�ص�cQة 

يف حكومة وحدI وطنية ت≥وده� حم��ص; وهو م� �أدى يف �لنه�ية �إ¤ �أن تنفرد حم��ص 

.
بت�صكيل �◊كومة برF��صة �إ�صم�عيل هنية يف 522006/3/28

 :¬JÉ«YGóJh §«dÉ°T ô°SCG .2

“كنKÓK âة a�ص�Fل aل�صطينية من بينه� cت�ÖF �ل≥�ص�Ω، �÷ن�ì �لع�صكري ◊رcة 

 ،Gilad Shalit �ص�لي§  �’إ�رش�Fيلي جلع�د  �÷ندي  �أ�رش  من   ،2006/6/25 حم��ص يف 

 ΩÒc” �ص�⁄  �أبو   Ωرc  Èمع �ملتÑدد“، يف   ºلوه�”  ºص�� عليه�   n≥ pل rأمُط� ع�صكرية  عملية  يف 

 ،ÚيليF�إ�رش� Úوقد �أ�صفرت �لعملية يف حين¬ عن م≥تل جندي .Iجنوب قط�´ غز “Ωص�لو�

 .
53

وم≥�ومa Úل�صطينيÚ م� R�لâ ”�إ�رش�Fيل“ –تجز جãم�نيهم�، ب�’إVص�aة �إ¤ �أ�رش �ص�لي§

وق�ل بي�ن للف�ص�Fل �لKÓãة يف 2006/6/30:
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�إنن� نعلن على �ملÓأ مط�لÑن� �لع�دلة و�’إن�ص�نية �لت�لية; �’إaر�ê عن جميع 

م≥�بل  نو�ي�،  ح�صن   IQد�Ñc  ،k�ع�م  18 �ل`  �صن  دون  و�’أطف�ل  �’أ�صÒ�ت، 

 ê�رaص�لي§[ �’إ� ì�رش� ¥Óم≥�بل �إط Öو[نطل .Òعن �÷ندي �’أ�ص mمعلوم�ت

ذلك   kÓص�م�  ،Úو�مل�صلم و�لعرب،   ،Úلفل�صطيني� �’أ�رشى  من  �أل∞  عن 

 Ω�أحك’� ذوي  وجميع  �لفل�صطينية،  �لف�ص�Fل   Iق�د جميع  �’أو¤  ب�لدQجة 

ووق∞  و�’إن�ص�نية،  �ل�صعÑة  �لطÑية  �◊�’ت  ذوي  �ملرVصى  وجميع  �لع�لية، 

.
54

cل �أ�صك�ل �لعدو�ن و�◊�ص�Q على �ل�صعÖ �لفل�صطيني

�أ�رشى  عن   ê�رaإ’� م≥�بل  �ص�لي§   ì�رش�  ¥Óإط� حول  �لتف�وVص  عملية  �أخذت 

aل�صطينيÚ حيز�k�ÒÑc k يف �لعÓقة بÚ م�رش، �لتي لعâÑ دوQ �لو�صي§، وبÚ حم��ص �لتي 

 .Iرش�B’� لF�لف�ص� ºص�ت ب��صVت �ملف�وQت�صد

و�أوVصâë م�ص�دQ يف حم��ص ب�أن¬ ّ” يف �Bب/ �أغ�صط�ص 2007 �لتو�a≤ من خÓل 

 Úلفل�صطيني� �’أ�رشى   Úب من  و�’أطف�ل  �لن�ص�ء   ì�رش�  ¥Óإط� على  �مل�رشية،  �لو�ص�طة 

نو�ب  مãل  �ص�لي§  �÷ندي  �أ�رش  خلفية  على  �عت≥لو�  و�لذين  �’إ�رش�Fيلية،  �ل�صجون  يف 

�لتي  �ل≥�Fمة   ≥aو  ºرش�حه�  ¥Óإط�  ºيت  k�Òأ�ص� و450  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

 Qد م�ص�دcDتو . وبذلك 
”�إ�رش�Fيل“55 مع  بتو�a≤ م�رشي   k�Òأ�ص� قدمته� حم��ص، و550 

 ¥Óل�صطيني م≥�بل �إطa Òعن حو�› 1,400 �أ�ص ê�رaحول �’إ Q�د åحم��ص ب�أن �◊دي

�رش�ì �÷ندي �’إ�رش�Fيلي. 

�ص�لي§“  ل`”�صف≥ة  �لوحيد  �لر�عي  �أن  من��صÑة  من   Ìcأ� و�أcدت حرcة حم��ص يف 

يد  ي¶ل يف  �أن   Öيج” �ص�لي§  مل∞  �أن  �إ¤  مرRو¥،  �أبو  مو�صى   Q�و�أ�ص  ،Iل≥�هر� هي 

. cم� �أcد �صعيد �صي�Ω، �ل≥ي�دي 
م�رش، aهي �لو�صي§، وهي a≥§ �لتي –ر∑ �ملل∞“56

يف �◊رcة، ووRير �لد�خلية يف �◊كومة �لفل�صطينية �مل≥�لة، �لذي ��صت�صهد يف �لعدو�ن 

�’أ�رشى  تÑ�دل  ل�صف≥ة  �لوحيد  ”�لر�عي  �أن  �ل≥ط�´ يف 2009/1/15،  �’إ�رش�Fيلي على 

 .
بينن� وبÚ �’إ�رش�FيليÚ هي م�رش“57

غÒ �أن حرcة حم��ص يف �مل≥�بل ⁄ تن∞p وجود و�ص�ط�ت �أوQوبية وعربية يف ق†صية 

 Öة �÷هود و�لو�ص�ط�ت على �أ�ص��ص �أنه� ت�صa�c على �أنه� تتع�طى مع kIدcDص�لي§، مو�
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. وبfi Úّمود 
58

يف خدمة �÷هود �مل�رشية �ملÑذولة يف �صÑيل �إ‚�R �صف≥ة تÑ�دل �’أ�رشى

aيم�  �لفل�صطيني   Öل�صع� �◊≤ يف خدمة  دولة  لكل  �أن  �◊رcة،  �ل≥ي�دي يف   ،Q�لزه�

.
59

Úل�صطينيa عن �أ�رشى ê�رaإÓصو´ �لو�ص�طة لVص مو�îي

�ص∞  وŒدQ �’إ�ص�IQ هن� �إ¤ �أن �لدوQ �’أمريكي ⁄ يكن بعيد�k عن هذ� �ملل∞، a≥د cمُ

George W. Bush مبم�Q�صة  بو�ص   êQأمريكي جو’� �لرFي�ص   IQ�إد�  Ω�قي �لن≥�ب عن 

موD“ر  قÑل  و�إ“�مه�  �’أ�رشى،  تÑ�دل  �صف≥ة  لتëريك  و”�إ�رش�Fيل“  م�رش  على  Vص¨و• 

�أن�بولي�ص لل�صAnnapolis Peace Conference ΩÓ، �لذي ع≥د يف 2007/11/27، 

حول عملية �ل�صΩÓ يف �ل�رش¥ �’أو�ص§، ويÑدو �أن وQ�ء هذ√ �لرغÑة �’أمريكية �لتîو± 

.
60

من �حتم�ل ت�أÒK هذ� �ملل∞ �صلk�Ñ على �ملوD“ر

�أم� بî�صو�ص �ملوق∞ �’إ�رش�Fيلي من �لو�ص�طة �مل�رشية a�أوVصí مو�صى �أبو مرRو¥، 

ن�FQ ÖFي�ص �ملكتÖ �ل�صي��صي يف حم��ص، �أن حرcت¬ aQ†صâ عرVص�k �إ�رش�Fيلي�k ن≥لت¬ قطر 

ب�لو�صي§  حرcت¬  “�صك   k�دcDمو  ،ÚيليF�إ�رش’� مع  �’أ�رشى  تÑ�دل  مف�وVص�ت   Q�إط� يف 

�لو�ص�طة.  هذ√  خÓل  من  �ملل∞  هذ�  يف  عليه�   ≥a�لتو�  ”ّ �لتي   Öو�ملط�ل �مل�رشي، 

 Öمعن� مبط�ل çدëعون بو�صي§ جديد، يتaل مرحلة يدc يليون يفF�ص�±: ”�’إ�رشVو�أ

جديدI، ... بدون علº �مل�رشيÚ; لت¨يÒ هذ� �لو�صي§ بëجè و�هية، منه� عدΩ قدQت¬ 

على �’إ‚�R، وعدΩ جديت¬، وم� �إ¤ ذلك من ق†ص�ي�، ولكن حم��ص م� R�لâ متم�صكة 

.
ب�لو�صي§ �مل�رشي يف م�ص�ألة �ص�لي§“61

وق�ل م�صدQ دبلوم��صي م�رشي، جممkÓ �ملوق∞ �مل�رشي من مل∞ �ص�لي§، �إن م�رش 

�’أ�رشى  �صف≥ة   åëÑل  2008/8/5 يف   Iل≥�هر�  Q�R �لذي  �’إ�رش�Fيلي  للوaد   âقدم

�لفل�صطينيÚ، ق�Fمة ت†صº 450 معت≥a kÓل�صطيني�k طلâÑ حم��ص �إطÓ¥ �رش�حهº، م≥�بل 

�لوaد  وعرVص  �لعدد.  هذ�  cل   ¥Óإط�  âص†aQ ”�إ�رش�Fيل“  لكن  �ص�لي§،  عن   ê�رaإ’�

�’أ�صî��ص  ب�قي  ب�أن  450، مk�QÈ ذلك  �ل`  ق�Fمة  a 71≥§ من  �’إaر�ê عن  �’إ�رش�Fيلي 

�ملدQجة �أ�صم�وDهº ”ق�مو� ب�أعم�ل �إQه�بية و�أي�ديهº ملطîة بدم�ء �’إ�رش�FيليÚ، ولذلك 
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’ يكن �إطÓقهº“. و�أVص�± �مل�صدQ �أن حرcة حم��ص aQ†صâ يف �مل≥�بل هذ� �لعرVص 

�’إ�رش�Fيلي، ’aت�k �إ¤ �أن �◊رcة ت�صددت �أÌc يف مل∞ �’أ�رشى بعد �صف≥ة حزب �ˆ 

و”�إ�رش�Fيل“، بت�Qيخ 2008/7/16، �لتي �أطل≥â �’أخIÒ مبوجÑه� عميد �’أ�رشى �لعرب 

 ،2006 Rة من �أ�رشى �◊زب يف حرب “وKÓKو ،Q�ل≥نط� Òيلية �صمF�يف �ل�صجون �’إ�رش

بّد،   Óa وب�لت�›   .ÚيليF�إ�رش�  Úت“ جندي�aQ” م≥�بل  �ل�صهد�ء  من   ÒÑc عدد  وaQ�ت 

 ºîصVو�أ ،Ècص�لي§ �أ� ì�رش� ¥Óصة ب�إط��ÿ� م� ترى حم��ص، �أن تكون �ل�صف≥ةÑح�ص

خ��صة �أن¬ م� R�ل على قيد �◊ي�I. و�أوVصí �مل�صدQ �أن م�رش –�ول ت≥ريÖ وجه�ت ن¶ر 

 Iرتa نته�ء� قÑل  �أÈc، وخ��صة  �ملل∞، و�إبد�ء مرونة  حم��ص و”�إ�رش�Fيل“ ’إغÓ¥ هذ� 

حكFQ ºي�ص �لوQR�ء �’إ�رش�Fيلي �إيهود �أوملرت Ehud Olmert، و�حتم�ل قدوFQ Ωي�ص 

.
62

وQR�ء �Bخر يت�صº ب�لت�صدد

و��صتن�د�k �إ¤ هذ√ �ÿلفية، a≥د �صهدت �لعÓقة بÚ م�رش وحم��ص توتر�a kيم� يî�ص 

 Úة على �’أجو�ء ب≤ãل� Ωص�ت حول �ص�لي§، و�صيطرت نتيجة ذلك ح�لة من عدVملف�و�

�لطرÚa، و�صلâ �أحي�ن�k �إ¤ دQجة �’ته�م�ت �ملتÑ�دلة. 

وق�ل م�صÒ �مل�رشي، �لن�ÖF عن حم��ص يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، يف 2008/8/13، 

 Öل�صع�  Úب K≥ة   Ω�نعد� هن�∑  a�إن   ،k�≤م¨ل  íaQ  Èمع �إب≥�ء  على  م�رش   Q�إ�رش�  Ω�أم�” �إن¬ 

ت≥دΩ يف   R�إحر� �مل�رشية، وخ�صو�ص�k يف Xّل عدì�‚ Ω م�رش يف   Iلفل�صطيني و�ل≥ي�د�

. وc�ن مو�صى �أبو 
�مللف�ت �’أ�ص��صية، و�أعني به� �’أ�رشى و�لتهدFة و�◊و�Q �لوطني“63

 Úaلطر� Úعلي¬ ب ≥a�م�رش �لو�صي§ �لذي ّ” �لتو Èة تعتcد على �أن �◊رcو¥ قد �أRمر

 .
64

يف ق†صية �ص�لي§

��صتنكرت م�رش من جهته� ت�رشيë�ت �لن�ÖF م�صÒ �مل�رشي �ملذcوIQ حول Vصع∞ 

�لوطني.   Q�ة و�◊وFأ�رشى و�لتهد’� �مل�رشية يف ملف�ت  �إليه� �÷هود   âلB� �لتي   èF�لنت�

مع   ºتن�صج  ’ �لت�رشيë�ت  هذ√  ”مãل  �إن  تعريف¬،   Ωعد  Öطل م�رشي،   Qم�صد وق�ل 

حجº �÷هود و�مل�ص�عي �ملكãفة �لتي تÑذله� �ل�صلط�ت �مل�رشية; ’إ‚�ì �صف≥ة لتÑ�دل 
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�أبو  مو�صى  يوcDد  �أن  ت�صت¨رب   Iص�± �أن ”�ل≥�هرVيل“. و�أF�حم��ص و�إ�رش Úأ�رشى ب’�

aي¬   ìيلو  âمل�رشية يف وق� ب�لو�ص�طة  �◊رcة  K≥ة  �لÊ�ã يف حم��ص،  �لرجل  مرRو¥، 

توّحد  �أن  حم��ص  على   Úيتع” �أن¬  وQ�أى  دو›“.  و�صي§  عن   åëÑب�ل �Bخر  م�صوDول 

.
خط�به� �لر�صمي Œ�√ م�رش، و�أن تتوق∞ عن هذ√ �لتلميë�ت �ملوD�صفة و�ل¨ريÑة“65

على  حملته�  من   2008 �أغ�صط�ص  �Bب/  �صهر  خÓل  �صعدت  م�رش  �أن  ولوحظ 

�أÈc عملية  �مل�رشية  �’أمنية   Iأجهز’� بد�أت  a≥د   ،íaQ أنف�¥ على �◊دود مع مدينة’�

 k�≤و 20 نفëن Òيف تدم âرشع� åحي ،Iل تلك �ملدÓه� خa�ت�صc� ”ّ أنف�¥ �لتيÓل Òتدم

 .
66

�أغلÑيته� يف �ملنط≥ة م� بÚ معíaQ È وحي �لÈ�همة

�إيه�ب   ،Iغز يف  �مل≥�لة  �لد�خلية   IQ�Rو  ºب��ص  çدëملت�  ìرش� �ل�صي�¥  هذ�  ويف 

�لتي  �’أVQصية  �’أنف�¥  موDخر�k يف Q�fiبة   âن�صط ب�أن م�رش   2008/8/11 �ل¨�صÚ، يف 

aي¬  تز�يدت   âوق يف  و�’إ�رش�Fيلية،  �’أمريكية  �ل†ص¨وط�ت  بفعل  مب�رش  �ل≥ط�´  ترب§ 

�أعد�د �لفل�صطينيÚ �لذين قتلو� جر�ء �نهي�Q�ت يف هذ√ �’أنف�¥ (و�صل عدد �ل†صë�ي� 

من �لفل�صطينيÚ �لذين ق†صو� د�خل �’أنف�¥ ح�صÖ موD�ص�صة ح≥وقية aل�صطينية �إ¤ 25 

Vصëية منذ مطلع �لع�Ω 2008 وحتى منت�ص∞ �Bب/ �أغ�صط�ص من نف�ص �لع�Ω). وذcر 

�’أنف�¥،  �مل�رشية يف Q�fiبة  ت�صتîدمه� �◊كومة  �ل¨�صÚ �أن ”�لو�ص�Fل �ÿطIÒ“ �لتي 

ب�’�صتع�نة بÈî�ء �أمريكيc Ú��صتîد�مه� �ل¨�R و�ملي�√، هي �لتي �أ�صفرت عن قتل �لعديد 

.
67

من �لفل�صطينيÚ، وQدΩ �’أنف�¥ على من aيه�

وقد هددت cت�ÖF �ل≥�ص�Ω، �÷ن�ì �لع�صكري ◊رcة حم��ص، على ل�ص�ن �لن�ط≤ 

�ملم�طلة   Q�صتمر�� يف ح�ل   “2 �أQ�د  ”Qون  ”�ص�لي§“ �إ¤  بتëويل   ،IيدÑع �أبو  ب��صمه� 

.
68

�’إ�رش�Fيلية يف ق†صية �’أ�رشى

وcرQ مو�صى �أبو مرRو¥ ت�أcيد �◊رcة على �أهمية �لو�ص�طة �مل�رشية يف مل∞ �ص�لي§، 

غÒ �أن¬ �صدد على �أن حم��ص:

 ÚيليF�عليه� مع �’إ�رش ≥a�لتي ّ” �لتو� Öقيد �أ‰لة عن �ملط�ل ìلن تتزحز

[وهي[  �ص�لي§...  �÷ندي جلع�د   ¥Óل�صف≥ة ’إط� �أÌc من ع�Ω حول  قÑل 
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�÷ندي  �أ�رش  خلفية  على  �عت≥لو�  و�لذين  و�’أطف�ل،  �لن�ص�ء   ì�رش�  ¥Óإط�

 k�Òة �إ¤ 450 �أ�صa�صVل نو�ب �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، ب�’إãص�لي§، م�

 ≥a�بتو  k�Òأ�ص� �لتي قدمته� حم��ص، و550  �ل≥�Fمة   ≥aو ºرش�حه� ¥Óإط�  ºيت

.
69

م�رشي مع �إ�رش�Fيل

 Ìولية تعDيل“ م�صوF�من حم��ص و”�إ�رش vÓc ∑Q�Ñي�ص �مل�رشي ح�صني مFوقد حّمل �لر

�ملف�وVص�ت حول �ص�لي§، و�أVص�± ب�أن م�رش ’ ت�صعى �إ¤ �لو�ص�طة، و�إ‰� غÒه� ي�أتي 

 Öخ�طر جهود ترتي Öد√ يكن �أن ترت∑ عن طيÓي�ص �مل�رشي �إ¤ �أن بFلر� Q�إليه�. و�أ�ص�

تÑ�دل �’أ�رشى، وق�ل: �إن ”ق†صية �ص�لي§ لي�صâ حكر�k علين�“، غÒ �أن¬ ��صتدQ∑ ب�أن تعدد 

�’أطر�± �لتي ت≥وΩ ب�لو�ص�طة يف هذ� �’أمر، لي�ص يف م�صلëة �ل≥†صية، موVصk�ë �أن �أي 

و�صي§ يف �ل≥†صية يجÖ �أن يكون ل¬ عÓقة مع �لفل�صطينيÚ ”’أنه� مرتÑطة ب�’إaر�ê عن 

. و�رشì �ل�صفÒ �مل�رشي لدى ”�إ�رش�Fيل“ ي��رش VQص� 
aل�صطينيÚ و�’إaر�ê عن �ص�لي§“70

ب�أن م�رش ’ “�نع يف �أن تتو¤ �أي جهة �أخرى مهمة �لو�ص�طة بهد± طي مل∞ �÷ندي 

�’إ�رش�Fيلي، غÒ �أن¬ �أ�ص�Q �إ¤ �أن م�رش هي �لدولة �لوحيدI �ل≥�دIQ على �إيج�د flرê لهذ� 

.
71

�ملوVصو´

وحّملâ حم��ص من جهته� ”�إ�رش�Fيل“ م�صوDولية جمود �ملف�وVص�ت حول �ص�لي§، 

خ�لد  حم��ص  ◊رcة  �ل�صي��صي   Öملكت� FQي�ص  a�أcد  �مل�رشية;  �لو�ص�طة  جهود   Ìوتع

�أن¬   2008/10/6 Le Figaro يف  �لفرن�صية  لوaي¨�Qو   Iن�رشته� جريد م�صعل يف م≥�بلة 

’ يوجد جديد يف �ملف�وVص�ت مع ”�إ�رش�Fيل“ ب�ص�أن �÷ندي �’إ�رش�Fيلي �’أ�صÒ. و�أcد 

 .
72

�أن ”�إ�رش�Fيل“ ترت�جع ب��صتمر�Q عن �لن≥�• �لتي يتº �’تف�¥ عليه� يف ق†صية �÷ندي

 ،k�ح�لي ”جممد  �ص�لي§  �صف≥ة  مل∞  �أن  مرRو¥  �أبو  مو�صى  �أعلن   2008/11/22 ويف 

 ºطلته�‡ ÖÑولية تعطيل ع≥د �ل�صف≥ة حتى يومن� هذ�، ب�صDملون م�صوëيليون يتF�و�’إ�رش

وترددهº وتر�جعهº عن تعهد�تهº“، و�أcد على �أن حم��ص م� R�لâ تتم�صك ب�لو�ص�طة 

. ويف �ل�صي�¥ ذ�ت¬ ق�ل fiمود �لزه�Q يف 2008/12/11 �إن 
73

�مل�رشية ’إبر�Ω هذ√ �ل�صف≥ة

حرcة حم��ص ⁄ تكن تعت≥د �أن تطول ق†صية �ص�لي§ cل هذ√ �ملدI. و�أVص�±: ”يكن 
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ب�ص�أن �÷ندي �’أ�صÒ يف غ†صون يوΩ و�حد، يف ح�ل ت�صكيل حكومة  �ل�صف≥ة   R�‚إ�

 ]Úلفل�صطيني�] �إ�رش�Fيل، تزيل �◊�جز �لذي وVصعت¬، وتفرê عن �’أ�رشى  �صج�عة يف 

.
74“I�ب�ل�صجن مدى �◊ي ºعليه Ωكوëمل�

:á«æWƒdG IóMƒdG áeƒµM π«µ°ûJh 2007 áµe ¥ÉØJG .3

ت�صكيل  �أ�صهº يف  �لذي  �تف�¥ مكة يف 2007/2/8،  aتí وحم��ص  وقعâ حرcت� 

 Qأهمية دو� �إ¤   IQ�إ�ص’� �’تف�¥  ي¨فل هذ�  aل�صطينية. و⁄  �أول حكومة وحدI وطنية 

.Iص�´ يف قط�´ غزVة �’أوFم�رش يف تهد

:
75

�أم� �أبرR بنود هذ� �’تف�¥

�لتي  �لفل�صطيني، و�تî�ذ a�cة �’إجر�ء�ت و�لرتتيÑ�ت   Ωلد�  Ëيد على –رcلت�أ�  .1

لل�صمود  c�أ�ص��ص  �لوطنية   Iلوحد� �أهمية  على  �لت�أcيد  مع  ذلك،  دون  –ول 

 Öلل�صع �مل�رشوعة  �لوطنية  �’أهد�±  و–≥ي≤  لÓحتÓل،  و�لت�صدي  �لوطني، 

يف  �ل�صي��صية  �aÓÿ�ت  ◊ل  وحيد  c�أ�ص��ص   Q�و◊� ل¨ة  و�عتم�د  �لفل�صطيني، 

�ل�ص�حة �لفل�صطينية.

2. �’تف�¥ وب�صوIQ نه�Fية على ت�صكيل حكومة وحدI وطنية aل�صطينية وa≤ �تف�¥ 

تف�صيلي معتمد بÚ �لطرÚa، و�ل�رشو´ �لع�جل يف �تî�ذ �’إجر�ء�ت �لد�صتوQية 

لتكري�صه�.

3. �مل†صي قدم�k يف �إجر�ء�ت تطوير و�إ�صìÓ من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية، وت�رشيع 

عمل �للجنة �لتë†صÒية ��صتن�د�k لتف�هم�ت �ل≥�هرI ودم�ص≤.

4. ت�أcيد مÑد�أ �ل�رش�cة �ل�صي��صية على �أ�ص��ص �ل≥و�نÚ �ملعمول به� يف �ل�صلطة �لوطنية 

.Úaلطر� Úتف�¥ معتمد ب� ≥aلتعددية �ل�صي��صية و� Iلفل�صطينية، وعلى ق�عد�

�ل≥وى  a�cة  مكة  �تف�¥  توقيع  بعد   ∑Q�Ñم ح�صني  �مل�رشي  �لرFي�ص  دع�   √Qبدو

 ì�‚إ�  IQرشوV على   k�دcDمو ب�’تف�¥،   Ω�لتز’� �إ¤  �لفل�صطينية  �ل�صي��صية  و�لف�ص�Fل 
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�أبن�ء   Úب �’قتت�ل  Œدد  ت�صتهد±  fi�و’ت  ’أية  و�لت�صدي  �لوطنية   Iلوحد� حكومة 

�ل�صعÖ �لو�حد، ليكون �÷�نÖ �لفل�صطيني �رشيك�a k�عkÓ وقوي�k يف عملية �ل�صc .ΩÓم� 

�إ¤ تÑني �صي��ص�ت و�Vصëة لرaع �◊�ص�Q �’قت�ص�دي   Úلفل�صطيني�  ∑Q�Ñي�ص مFلر� دع� 

�لت�رشيعية  �’نتî�ب�ت  aوR حرcة حم��ص يف  منذ  �لفل�صطينية و�ملفروVص  �ل�صلطة  عن 

. وaQ†صâ �لرF��صة �مل�رشية aرVص �أي �رشو• على 
762006 Ω�ين�ير ع /Ê�ãنون �ل�c يف

حكومة �لوحدI �لفل�صطينية، وق�ل �صليم�ن عو�د �ملتëدç ب��صº �لرF��صة �مل�رشية: �إن 

 Iديد÷� �◊كومة  تتÑن�ه�  �صو±  �لتي  �لفل�صطينية  و�ل�صي��ص�ت  �لفل�صطيني  ”�ملوق∞ 
هو �ص�أن aل�صطيني، وم�رش ⁄ ولن تتدخل لكي تفرVص على �لفل�صطينيÚ مو�ق∞ من 

لكن¬  ب�لند�ء�ت،   ≥≤ëيت لن  �ل�صي��صي و�’قت�ص�دي   Q�ص�◊� ”aQع  و�أVص�±  ج�نÑه�“. 

Qهن ب≥دIQ �÷�نÖ �لفل�صطيني على �أن يعلي �مل�صلëة �لفل�صطينية aو¥ م�ص�لí �لف�ص�Fل 

.
و�أن يتëدç ب�صوت و�حد“77

cم� �أجرى �لرFي�ص مQ�Ñ∑، يف fi ،2007/2/27�دK�ت مع �لع�هل �ل�صعودي �مللك 

عÑد �ˆ بن عÑد �لعزيز، تن�ولâ �صÑل �إ‚�ì تنفيذ �تف�¥ مكة بÚ حرcتي aتí وحم��ص، 

 Iة �’أجو�ء �ملو�تية للعودÄل �لفل�صطينية، وتهيF�جميع �لف�ص Úلوطني ب� ¥�aو–≥ي≤ �لو

 .
78

�إ¤ �ملف�وVص�ت على �مل�ص�Q �لفل�صطيني - �’إ�رش�Fيلي

عو�د:  �صليم�ن   Òل�صف� �مل�رشية،  �÷مهوQية  FQ��صة   ºب��ص �لر�صمي   çدëملت� وق�ل 

�لف�ص�Fل  ب�قي  aتí وحم��ص يف مكة، وندعو   Úب علي¬  �’تف�¥   ”ّ مب�  �صعد�ء  ”نëن 
.

79“¥�aإ¤ هذ� �لو� Ω�ن†صمÓلفل�صطينية ل�

 íتa حرcتي  بتو�صل  �مل�رشي،  �Q�ÿجية  وRير  �ل¨ي§،  �أبو  �أحمد   ÖحQ cم� 

وحم��ص �إ¤ �تف�¥ مكة �ملكرمة، موcDد�k �أن¬ ”خطوI مهمة نëو �مل�ص�◊ة �لفل�صطينية، 

 Iوبعد ت�صكيل حكومة �لوحد .
80“Q�ع �◊�صaQل�ص∞ �لفل�صطيني، و� Iو�صون وحد

�لوطنية برF��صة �إ�صم�عيل هنية، و�لتي ج�ءت نتيجة ’تف�¥ مكة، �أcد �أبو �ل¨ي§ �أهمية 

ت�صكيل حكومة وحدI وطنية aل�صطينية و‚�حه� يف توحيد �ل�ص∞ �لفل�صطيني، ونÑذ 

.
81

�aÓÿ�ت، و�لتفرÆ لعملية �لÑن�ء �لد�خلي
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�ل≥†صية  م�رش يف خدمة  تÑذله�  �لتي  ب�÷هود  م�صعل  �أ�ص�د خ�لد  a≥د   ،¬Ñج�ن ومن 

�لفل�صطينية cكل، وجهوده� �لر�مية �إ¤ �إن†ص�ê �تف�¥ مكة �ملوقع بÚ حرcتي حم��ص 

 k�قد وج¬ ل¬ عت�ب Úمل�رشي� ÚولDب�صكل خ��ص. ونفى م�صعل �أن يكون �أي من �مل�صو íتaو

�أن م�رش c�نâ غÒ مرت�حة ملو�a≥ة حم��ص وaتí على توقيع  يمُفهº منه�   IQ�إ�ص� �أي  �أو 

و�إعÓنه�  مكة  ب�تف�¥  م�رش   Öترحي  k�دcDمو �ل�صعودية،   Iلدعو� على  بن�ء  مكة  �تف�¥ 

منذ �للë¶ة �’أو¤ ت�أييده� وم�ص�ندته� ل¬. و�أ�ص�Q �إ¤ �أنه� ت≥وΩ بجهود حãيãة من �أجل 

 Iغز قط�´  مكة ويف  �تف�¥  c�نâ ح�VرشI يف  م�رش  ”�إن  وق�ل:  �لفل�صطينية،  �ل≥†صية 

�مل�رشيÚ ◊¶ة   ÚولDمل�صو� مع  تو��صل  على  cن�  ونëن  �’قتت�ل،  ملنع  �’أمني  بجهده� 

.
بلë¶ة قÑيل �’تف�¥ و�أKن�ء√ وبعد√“82

 åحي ،Q�و◊� ì�‚م�رش يف �إ Qإ¤ دو� Òر �أن ن�ص �تف�¥ مكة ي�صcومن �÷دير ب�لذ

ن�ص �’تف�¥: ”ن≥دΩ �ل�صكر �÷زيل لÓإخوI يف م�رش �ل�ص≥ي≥ة، و�لوaد �’أمني �مل�رشي 

 Iلفرت� خÓل  �ل≥ط�´،  يف  �’أوVص�´  تهدFة  يف   IÒÑc  k�جهود بذلو�  �لذين   ،Iغز يف 

.
�ل�ص�ب≥ة“83

 ،2007/3/17 يف  �لد�صتوQية   Úليم� �لفل�صطينية  �لوطنية   Iلوحد� حكومة  �أدت 

 ÖحQ �مc .هذ√ �◊كومة ì�‚ أمل¬ يف� �لرFي�ص �مل�رشي ح�صني مQ�Ñ∑ عن  و�أعرب 

وRير �Q�ÿجية �أحمد �أبو �ل¨ي§ بت�صكيل �◊كومة �لفل�صطينية، وهن�أ �ل�صعÖ �لفل�صطيني 

وقي�دت¬ على هذ√ �ÿطوI �لتي تدعº �لعمل �لفل�صطيني �مل�صرت∑، ودع� �ملجتمع �لدو› 

يف  ‚�حه�  ل†صم�ن  �لRÓمة  �’إجر�ء�ت  و�تî�ذ  �◊كومة،  مع  ب�إيج�بية  ”�لتع�مل  �إ¤ 

�لتي  �ملوD�ص�ص�ت  وبن�ء  �لفل�صطيني   Öل�صع� عن   I�ملع�ن� aQع  ÷هة   k�خ�صو�ص عمله�، 

“ãل نو�I �لدولة �لفل�صطينية �ملمُرI�Œ“. وعÈ عن �أمل¬ يف �أن ”يمُف�صí ت�صكيل �◊كومة 

�لفل�صطينية �÷ديدI �لطري≤ �أم�Ω تÑãيâ �لتهدFة �◊�لية مع �إ�رش�Fيل، وتو�صيعه� لت�صمل 

�ل†صفة �ل¨ربية، و�أن يمُعّجل ب�لتو�صل �إ¤ �صف≥ة يمُفرê مب≥ت†ص�ه� عن �أ�رشى aل�صطينيÚ يف 

م≥�بل �’إaر�ê عن �÷ندي �’إ�رش�Fيلي �’أ�صÒ يف قط�´ غزI“. و�صدد على �أن ”ت�صكيل 
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�لفل�صطينية  �لتëرير  من¶مة  تفوي†ص  على  �لفل�صطيني  و�’إجم�´   ،Iلوحد� حكومة 

 kمينةK ر�صةa ن�ëيل، يتيF�ية مع �إ�رشF�ص على �لت�صوية �لنهVص للتف�و��Ñمود عfi ي�صFو�لر

.
84“ΩÓن�± عملية �ل�صÄغتن�مه� ’�صت� Öيج

 kIة م�رش قي�دÄصي �لفل�صطينية، تهنV�Qأ’� IQ�بزي Ω�د �’أمني �مل�رشي �لذي قaون≥ل �لو

وحكومةk و�صعk�Ñ �إ¤ cل من �لرFي�ص �لفل�صطيني fiمود عÑ��ص وFQي�ص �لوQR�ء �إ�صم�عيل 

 âو�بãلتعزيز �ل kIلوطنية، وت�أييد م�رش له� بو�صفه� خطو� Iهنية بت�صكيل حكومة �لوحد

�’أمني  �لوaد  و�أcد  �لفل�صطيني.   Öل�صع�  Iوحد على  و�◊ف�®  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

�مل�رشي �لذي تر�أ�ص¬ �للو�ء بره�ن جم�ل حم�د، لكل من عÑ��ص وهنية على دعº م�رش 

�لك�مل ◊كومة �لوحدI �لوطنية �لفل�صطينية، وعزمه� على م�ص�ندته� يف a�cة �ملa�ëل 

.
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�لدولية
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 ´É£b ≈∏Y ¢SÉªM Iô£«°S òæe ábÓ©dG äGQƒ£J :kÉãdÉK

2008 áæ°S ájÉ¡f ≈àM IõZ

:IõZ ≈∏Y ¢SÉªM Iô£«°S .1

 âمتوقعة; �إذ ق�م Ò11-2007/6/14 عملية �أمنية غ Iة حم��ص يف �لفرتcحر âصV�خ

Vرشبة  بتوجي¬  ◊م��ص،  �لع�صكري   ì�ن÷�  ،Ω�ل≥�ص�  ÖF�تc  Iومب�ص�ند �لتنفيذية   Iل≥و�

 ºتتهمه �لذين   ،“íتa وحرcة  �’أمنية   Iأجهز’� يف  �لعميل   Q�ب`”�لتي ت�صمي¬  ملن  ق��صية 

. وعلى �إKر هذ√ �لعملية “كنâ حرcة حم��ص من 
86

حم��ص ب�لت�صÖÑ يف �لفلت�ن �’أمني

.Iعلى قط�´ غز Iل�صيطر�

 ç�أحد� جر�ء  �ص≥§  a≥د  �’إن�ص�ن،  ◊≥و¥  �لفل�صطيني  �ملرcز  ’إح�ص�ء�ت   k�≤aوو

 Ú7-2007/6/16، ومن ب Iل �لفرتÓخ ،kÓ161 قتي Iلع�صكري“ يف قط�´ غز� ºص�◊�”
هوD’ء 43 مدني�k، و91 �صî�ص�k من عن��رش حرcة aتí و�’أجهزI �’أمنية �لت�بعة له�، و27 

.
87

�صî�ص�k من حرcة حم��ص وcت�ÖF �ل≥�ص�Ω و�ل≥وI �لتنفيذية

◊كومة  عÑ��ص  fiمود  �لفل�صطيني  �لرFي�ص  �إق�لة   Iغز على  حم��ص   Iصيطر�  Ö≤أع�

�لوحدI �لوطنية برF��صة �إ�صم�عيل هنية، و�إعÓن ح�لة �لطو�ÇQ، وت�صكيل حكومة �إنف�ذ 

.ˆ� Ω�Q ص يفV�يa ΩÓصة �ص��Fبر ÇQ�ح�لة �لطو

ونتن�ول هن� تطوQ�ت �ملوق∞ �مل�رشي من �’قتت�ل �لفل�صطيني �لد�خلي و�نعك��ص¬ 

على �لعÓقة مع حم��ص خ�صو�ص�k بعد �صيطرI �’أخIÒ على قط�´ غزI يف منت�ص∞ �صنة 

a .2007في بد�ية �صنة 2007 دعâ م�رش، ع≥Ö قمة جمعâ �لرFي�ص �مل�رشي ح�صني 

 íتa Úإ¤ وق∞ �’قتت�ل �لفل�صطيني، و�إ¤ �تف�¥ ب� ،Ê�ãد �ˆ �لÑدن عQوملك �’أ ∑Q�Ñم

م�رش   âدع  ºّK تكنوقر�•.  �أو حكومة  وطنية   Iت�صكيل حكومة وحد على  وحم��ص 

 ºأي تر�جع عن موقفه� �لد�ع� âتف�¥ مكة، ونف’ Ω�ل �لفل�صطينية �إ¤ �’ن†صمF�لف�ص�

 Qبتن�صي≤ وت�ص�و ºّدت �أن تنفيذ هذ� �’تف�¥ يتcلفل�صطيني - �لفل�صطيني، و�أ� Q�وëلل

بÚ م�رش و�ململكة �لعربية �ل�صعودية، و�أن �لوaد �’أمني �مل�رشي م� R�ل م�صتمر�k يف عمل¬ 

.
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Iمنذ �أ�صهر عديد
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 2007 م�يو   /Q�أي� يف  وحم��ص   íتa حرcتي   Úب �لد�مية  �’�صتc�Ñ�ت  Œدد  وبعد 

 âë‚و ،Iيف غز ºصة �للو�ء بره�ن حم�د و�مل≥ي��Fده� �’أمني برaو Èم�رش ع âتدخل

 ºّK ،ت�c�Ñدد �’�صتŒ م�ص بينهم� منذ�ÿ� ن هو�c Q�لن� ¥Óيف ع≥د �تف�¥ لوق∞ �إط

بد�أت بعد ذلك جولة جديدI من �◊و�Q مب�ص�cQة �لعديد من �لف�ص�Fل �لفل�صطينية على 

.
غر�Q �◊و�Q �ل�ص�ب≤ يف �ل≥�هرI �صنة 892005

�إذ  �لفل�صطينية;  �لرF��صة   §ÿ íصV�و lميل ي�صوب¬   sلX مل�رشي� �ملوق∞  �أن هذ�   Òغ

عن  �أ�صفرت  �أمنية،  �جتم�ع�ت  يف  م�رش  م�ص�cQة  �إ¤   Iعد �إخQ�Ñية   Qم�ص�د �أ�ص�Qت 

ل¬.  �لت�بعة  �’أمنية   Iو�’أجهز �ل�صلطة  لرFي�ص   ºو�لدع  Iمل�ص�ند�  Ëت≥د على  مو�a≥ته� 

و�أcدت بع†ص هذ√ �مل�ص�دQ ب�أنs م�رش ��صتعدت cي ”تدQب �k�a’B من �أaر�د �ل≥وÿ� I��صة 

�لتنفيذية �لت�بعة ◊رcة aتí، �لتي يتو¤ قي�دته� fiمد دحÓن“، �إ’ �أنs م�صدk�Q م�رشي�k نفى 

ذلك. ولكن �مل�صدQ �مل�رشي نف�ص¬ ع�د و�أcد ب�أنs م�رش دQبâ قو�ت حر�ص �لرF��صة، 

”�إنs حر�ص �لرF��صة منو• ح�لي�k مبهم�ت fiددI، على Q�أ�صه�  معلkÓ هذ� �لدوQ ب≥ول¬: 

 Úطو• �لف��صلة بÿ� على �ملع�بر، و�لوجود يف Iي�ص �لفل�صطيني، و�ل�صيطرFحم�ية �لر

�ل≥و�ت �’إ�رش�Fيلية و�ل≥و�ت �لفل�صطينية“. وبرQ موق∞ بÓد√ هذ� ب�أن¬ ن�œ عن حر�ص 

م�رش على م�ص�عدI �لفل�صطينيÚ يف ت≥وية �أد�Fهº �لع�صكري، وبن�ء ذ�تهº; من �أجل م� 

.
�أ�صم�√ Vصم�ن ��صتتÑ�ب �’أمن يف قط�´ غزI، و”�ل�صيطرI على �لوVصع“90

ويف �أي�Q/ م�يو 2007 �أcد مر�قÑون ت�بعون لÓ–�د �’أوQوبي هذ√ �’أنÑ�ء; �إذ �أa�دو� 

�أن 500 �صî�ص من �ملو�لÚ ◊رcة aتí دخلو� �إ¤ قط�´ غزI، ق�دمÚ من م�رش، بعد �أن 

 Iي≤ �أبو خو�صة �أن هذ√ �ل≥وaتو íتa ةcحر ºمي ب��صÓر �لن�ط≤ �’إعcت. وذ�ÑيQتل≥و� تد

. وقد بÚ م�صدQ م�رشي �أنs عودI قو�ت �أمن 
91

Úصتعمل على ”حم�ية �أمن“ �لفل�صطيني�

�لرF��صة مرتÑطة ب�نته�ء دوQته� �لتدQيÑية يف �’إ�صكندQية، ºّK ��صتطرد معل≥�k: ”�إنs م�رش ’ 

.
تنR�ë ’أي من �◊رcتa] Úتí وحم��ص[ يف �صعيه� ◊ّل �aÓÿ�ت بينهم�“92

لتلك  مع�VQص  م�رشي  موق∞  �إ¤   Iغز قط�´  على  حم��ص  حرcة   Iصيطر� �أدت 

 ºّK  .Iغز يف  م≥ر√   ¥Óو�إغ �مل�رشي،  �’أمني  �لوaد   Öëب�ص نف�ص¬  عن   sÈع  ،Iل�صيطر�
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 Úلفل�صطيني�  ìنزو خ�صية   Iغز مع  �◊دود  على   ÇQ�لطو� ح�لة  بت�صديد  م�رش   âق�م

◊كومة  �لÑديلة  aي�Vص   ΩÓص� بëكومة  خ�Qجيته�  وRير  ل�ص�ن  على   âÑحQو �إليه�، 

 Iقط�´ غز Úلف�صل ب� �إ�صم�عيل هنية. و�أعلنâ م�رش aQ†صه�  برF��صة  �لوطنية   Iلوحد�

و�ل†صفة �ل¨ربية، ون≥لâ جريدI �◊ي�I عن م�صدQ م�رشي موKو¥ �أن �ل≥�هرI ”’ تعرت± 

يوcDد  عربي  لتجمع   Iدعو هن�∑  و�أن   ،Iغز قط�´  يف  �ل�رشعي“   Òصع �÷ديد غVب�لو

تتزعمه�   Iغز قط�´  يف  م�صت≥لة  دولة  مع  �لتع�مل  ويرa†ص  م�Rن،  �أبو  �لرFي�ص  �رشعية 

.
93 k�بعزله� �إقليمي íة حم��ص، مع تلويcحر

ترcز  و�أنه�  �’إ�صÓمي،  �’عتد�ل  يãل  تي�Qه�  �أن  من   nم�رش حم��صمُ   âهÑن وقد 

م≥�ومته� على �’حتÓل، وتتجنÖ �’إVرش�Q مب�ص�لí م�رش �أو �’إخÓل ب�أمنه� �أو �لتدخل 

يف �صوDونه� �لد�خلية. و�أوVصí خ�لد م�صعل �أن �ص≥و• حم��ص يف قط�´ غزI لن ي�ص�عد 

م�رش، ولكن¬ قد يفتí �’أبو�ب �أم�Ω �نت�ص�Q �لعن��رش �ملتطرaة من تن¶يº �ل≥�عدI وغÒه�. 

.
94

وقد قدمâ حم��ص د’Fل على ذلك لل�صلط�ت �مل�رشية

ويف �لوقâ نف�ص¬ a�إن �لو�قع �÷يو-�صي��صي بÚ م�رش و�ل≥ط�´، يجعل من �ملوcDد 

�أن تنعك�ص �لتطوQ�ت �لد�خلية �لفل�صطينية على �’أوVص�´ �لد�خلية �مل�رشية; وهو م� 

�أcد√ FQي�ص �’�صتQ�Ñî�ت �مل�رشية �لوRير عمر �صليم�ن، �لذي ق�ل ب�أنs �نفج�Q �’أوVص�´ 

د �صليم�ن على ”�أنs م�رش حري�صة  sد �صد≤a ،ية على م�رش. لذلكÑل¬ تد�عي�ت¬ �ل�صل Iيف غز

على �أ’ تتف�قº �’أموQ، حتى ’ ت�صل �إ¤ هذ√ �لدQجة من �’قتت�ل، و�صيطرa Iري≤ على 

 .
�ل≥ط�´ دون �Bخر“95

على   Öترتت �لتي  �لتطوQ�ت  مع  للتع�مل  م�رش   âcر– �ل≥ن�عة  هذ√  من   k�قÓنط�

 IQد�Ñم�رشية مطلعة من �نعك��ص�ت م Qت م�ص�دQذëa ،ت �لفل�صطينية �لد�خليةÓلتف�ع�

يف  �لفل�صطيني.   ´Q�ل�ص� على  �ل≥ط�´“،  �إ¤  دولية  قو�ت   Iدعو” �ملت†صمنة  عÑ��ص، 

 âوق�ل �ل≥ط�´،  �إ¤  عودت¬  موعد  �أو حتى –ديد  �’أمني  وaده�   Iعود  âص†aQ  Úح

 Iصة عمل¬ يف غز�Q�‡ ¤د �صيعود �إaلو� sإن�a ∑Q�Ñي�ص مFلتعليم�ت �لر k�≤Ñإن¬ ط� Qمل�ص�د�
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 íتa Úيعية بÑقة �لطÓلع� Iإ¤ ��صرت�• م�رش عود� IQ�أجو�ء مو�تية، يف �إ�ص’� íÑعندم� ت�ص

.
96

وحم��ص، وعودI �’أجهزI �’أمنية �لت�بعة لرF��صة �ل�صلطة للعمل يف �ل≥ط�´

 Vanity Fair magazine أمريكية’� Òa نتي�a هن� �إ¤ م� ن�رشت¬ جملة IQ�إ�ص’� QدŒو

 IQ�إد’� �أن   íصVأو� �لذي   ،David Rose  RوQ ديفيد  �’أمريكي  �ل�صëفي  ل�ص�ن  على 

 k�كومة حم��ص �صي��صيëإ¤ �’إط�حة ب�  âح�صل عليه�، �صع ≥F�Kو Öأمريكية، ح�ص’�

وع�صكري�k، و�إ�صع�ل حرب �أهلية يف قط�´ غزI بعد aوR �◊رcة يف �’نتî�ب�ت �لت�رشيعية. 

 IيرRي�ص �’أمريكي، ووFعليه� �لر ≥a�و IQ�صعته� �’إدVإن خطة �رشية و� RوQ وق�ل ديفيد

خ�Qجيت¬، و�إليوت �إبر�مز Elliott Abrams، ن�ÖF م�صت�ص�Q �’أمن �ل≥ومي �’أمريكي. 

مع fiمد  �’تف�¥  تو¤  �لذي   ،Keith Dayton د�يتون   åيc ل�Ô÷� تنفيذه�  وتو¤ 

.
97

دحÓن لل≥ي�Ω مبهمة �إ�ص≥�• حكومة حرcة حم��ص

�أي�c k�نâ دQجة دّقة هذ√ �ملعلوم�ت، a�إن م� ن�رشت¬ جريدI �’أخQ�Ñ �للÑن�نية، على 

ل�ص�ن م�ص�دa Qل�صطينية مطلعة، من �أن م�رش غÒّت تع�مله� مع حرcة حم��ص، بعدم� 

�ل�صلط�ت �مل�رشية  �إ¤  قدمت¬ �◊رcة من وF�K≤ عÌت عليه� يف م≥�Q �’أجهزI �’أمنية 

�مل�صوDولة، ج�ء ليدعº تلك �ملعلوم�ت �لتي ن�رشته� �ملجلة �’أمريكية. a≥د ذcرت تلك 

 k�Qم�صو  k�رشيط�  âت†صمن �مل�رشية  �ملî�بر�ت  عليه�   âح�صل �لتي   ≥F�Kلو� �أن   Qمل�ص�د�

ي¶هر عن��رش �أمنية م≥ربة من دحÓن يتÑ�حãون يف cيفية وVصع c�مÒ�ت ح�ص��صة قرب 

 kهن�∑، بن�ء Úملر�بط� Úت �÷نود �مل�رشي�cتك�ص∞ –ر ،Iدود �مل�رشية مع قط�´ غز◊�

على QغÑة �إ�رش�Fيلية. وهذ√ �لك�مÒ�ت c�ن يفرتVص �أن ترتÑ§ ب¨رaة �لتëكº �’إ�رش�Fيلية 

يف معc ÈرΩ �أبو �ص�⁄ �رشقي معíaQ È �◊دودي. ومن �لوF�K≤ �أي†ص�k خريطة عليه� توقيع 

 Öي�ت مكتK�ت¶هر �إحد ∑�Ñصيد �أبو �ص�Q مدير �’أمن �لد�خلي �لفل�صطيني �ل�ص�ب≤ �لعميد

�لوaد �’أمني �مل�رشي �لذي c�ن ير�ب§ يف قط�´ غزI، وهن�∑ وKي≥ة �أخرى موقعة من 

�مل�رشي، وRي�Q�ت  �’أمني  ب�مل≥ر  �لتي –ي§  �ملر�قÑة  �Bلية عمل c�مÒ�ت  �صÑ�∑ عن  �أبو 

.
98

�لف�ص�Fل �لفل�صطينية للوaد �’أمني �مل�رشي �لتي ’ تتعل≤ ب�لعمل �لر�صمي
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ويف fi�ولة ’إحد�ç تو�Rن يف عÓق�ته� مع طريف �لنز�´ على �ل�ص�حة �لفل�صطينية، 

، عÈّ عمر �صليم�ن عن ��صتي�F¬ من ت�رشa�ت بع†ص �لتي�Q�ت يف  kÓت�صتمر طوي ⁄ Iلفرت

aتfi ،íمkÓ �إي�ه� م�صوDولية ��صتع�ل aتيل �’قتت�ل �لفل�صطيني - �لفل�صطيني. ومع ذلك، 

للموق∞  وجهة   âأعط� مطلعة،  ب�أنه�   âو�صف  Qم�ص�د �أعلنته�  �لتي  �ملعلوم�ت  a�إن 

 ÚولDمل�صو� ب�أن  �أXهرت   åحي حم��ص;  من   Iل≥�هر� موق∞  ح≥ي≥ة  توcDد  �مل�رشي 

 âمكن بعفوية  و�لعمل   Òب`”�لت≥�ص �ته�م¬  خلفية  على  دحÓن  fiمد  وبîو�   Úمل�رشي�

حم��ص من �ل�صيطرI على قط�´ غزI ب�صهولة“، وحملت¬ م�صوDولية �’إVرش�Q، مب� و�صفت¬، 

”�أمنه� �ل≥ومي“99.

�أQدنية  مب�ص�cQة  �ل�صيخ   Ωرش� يف  Qب�عية  قمة  م�رش   âن¶م �لتوج¬  لهذ�   k�يدcوت�أ

وaل�صطينية و�إ�رش�Fيلية، ��صتهدâa دعº �لرFي�ص fiمود عÑ��ص، و�ل�صعي ’إنه�ء �aÓÿ�ت 

�لفل�صطينية. وقد �أXهرت هذ√ �ل≥مة ت†ص�Qب�k مف�جk�Ä وو�Vصk�ë يف �’أهد�± بÚ م�رش 

�أوملرت   Úب بد�  �لذي   íمل�ص�ل�  ≥a�تو م≥�بل  aفي  �’أخرى.  �لKÓãة  �’أطر�±  و�ص�Fر 

�لÊ�ã يف جو�نÖ ت≥وية fiمود عÑ��ص على ح�ص�ب حم��ص،  وعÑ��ص و�مللك عÑد �ˆ 

a�إن¬ قد �ت†صí جلي�k �أن Kمة حذk�Q م�رشي�k من �لدخول يف �رش∑ �إ�رش�Fيلي لت†صييع aر�صة 

�لذي  وعزله�،  حم��ص   Q�ح�ص �Bلي�ت   ´�Ñت�  Èع  ،ΩÓل�ص� مف�وVص�ت  ’إحي�ء   Iجديد

“، وŒزFة �ل≥†صية �لفل�صطينية �أa .Ìc≥د  k’ل†صفة �أو� Q�إ¤ ”خي� kÓÑ≤دي م�صتDيكن �أن يو

�لرFي�ص  و�أcد   ،ºته�aÓإنه�ء خ’  Úلفل�صطيني�  Iل≥مة على دعو� cQزت م�رش يف هذ√ 

�مل�رشي ح�صني مQ�Ñ∑ جمدد�k �أن م�رش �صتع�ود �لو�ص�طة بÚ حرcتي aتí وحم��ص بعد 

.100
Qأن تهد�أ �’أمو�

لÓنع≥�د  �لعربية  �لدول  خ�Qجية  وQR�ء  جمل�ص   Iدعو يف   RQ�ب  Qبدو م�رش   âوق�م

 ºّت†ص  ≥F�≤◊� لت≥�صي  وت�صكيل ÷نة  �لفل�صطيني،   - �لفل�صطيني  �ل�رش�´  �أRمة   åëÑل

م�رش و�ل�صعودية و�’أQدن وقطر، بهد± �لتعر± على QوDية cل طر± مل� حدç ومل�ذ� 

 Q�ن�± �◊وÄلتو��صل و��صت�  Q�صتمر�� ن  uمDتو �لتي  �ملن��صÑة  �’Bلي�ت  حدç; و�لåëÑ يف 

.
101

�لفل�صطيني - �لفل�صطيني
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وهن� ’ بّد من �’إ�ص�IQ �إ¤ �أن حرcة حم��ص ⁄ ت�ألمُ جهد�k يف تÈير م� ق�مâ ب¬ من 

 ≥F�≤◊� ت≥�صي  ÷نة  �إ¤  aQعت¬   k�ت≥رير a�أ�صدQت   ;Iغز قط�´  يف  ع�صكري“   ºح�ص”
�ملنãÑ≥ة عن ج�معة �لدول �لعربية، يف c ،2007/7/26م� �أ�صدQت cت�ب�k بعنو�ن ”�لكت�ب 

�’أبي†ص: عملية �◊�صº يف قط�´ غزV� Iصطر�Q ’ �ختي�Q“. وقد ت†صمن �لت≥رير �’أول 

�ملîطط�ت �’أمريكية، ودوQ �’أجهزI �’أمنية يف �إ‚�ì هذ√ �ملîطط�ت، ويف عملي�ت 

و�’إجر�ء�ت   ºملر��صي� ت†صمن  cم�   ،Iغز قط�´  يف  �’أمني  �لفلت�ن  و�إ�ص�عة  �’غتي�ل، 

 âصع �’أمني يف �ل≥ط�´، ويف نه�ية هذ� �لت≥رير خل�صVلو� Òصية �لتي �أدت �إ¤ توت��Fلر�

حم��ص �إ¤ �أن م� ق�مâ ب¬ يف غزI ’ يعدو cون¬ ”خطوI �أمنية“ ج�ءت ملع�÷ة م�صكلة 

“. �أم� ب�لن�صÑة  k�≤أية �أبع�د �صي��صية مطل� Iطوÿ� √و”دون �أن تكون لهذ ،Ìcأمنية لي�ص �أ�

مل†صمون �لكت�ب �’أبي†ص Óa يîتل∞ k�Òãc عن �لت≥رير �مل≥ّدΩ للجنة ت≥�صي �◊≥�F≤، �إ’ 

 âصVأمنية و�’عتد�ء�ت �لتي تعر’� ç�ية ب�’أحدF�أن¬ ت†صمن تف��صيل وجد�ول �إح�ص�

تلك  بع†ص   Qب�صو ملë≥ة  وعن��رشه�،  �◊رcة  وموD�ص�ص�ت  �لر�صمية  �ملوD�ص�ص�ت  له� 

�أن�ص�Qه� ومنت�صÑيه�،  �أخط�ء من قÑل بع†ص  �’عتد�ء�ت. cم� �عرتâa حم��ص بوقو´ 

.102
و�صددت على �إد�نته� و��صتنك�Qه� لهذ√ �’أaع�ل

�أغ�صط�ص  �Bب/  نه�ية  �ل¨ي§  �أبو  �أحمد  خ�Qجيته�  وRير  ل�ص�ن  على  م�رش   âÑط�ل

�ل¨ي§ VرشوIQ وجود  �أبو   Qوبر  .Iقط�´ غز عربية“ �إ¤  a�صل  ”قو�ت  ب�إQ�ص�ل   2008

 Ω�ص مب�ص�عدته� على ”منع �’قتت�ل [�لفل�صطيني[ ووق∞ �ل�صدVQقو�ت عربية على �’أ

بعد  �إ’  ت�أتي   ’ Iلفكر� ”هذ√  �أن  �مل�رشي على  �لوRير  و�أcد  �’إ�رش�Fيلي �لفل�صطيني“. 

�ل¨ي§  �أبو  �ملن��صÑة“. و�صدد  �لدQ��صة  �لفل�صطينية، وبعد  �لوطنية   Iلوحد� �إع�دI �صي�غة 

 .
على �أن بÓد√، و�÷�معة �لعربية ”يكن �أن ت≥وم� بدوQ يف هذ� �ل�ص�أن“103

�لطلÖ �مل�رشي بو�صف¬ fi�ولةk ’إنه�ء �صيطرته� على  �أن حرcة حم��ص قر�أت   Òغ

 Iية �إ¤ قط�´ غزÑأي قو�ت عربية �أو �أجن� Ω�صه� �ملطل≤ ’�صت≥د†aQ وجددت ،Iقط�´ غز

–â �أي ذQيعة c�نâ، موcDدkI على وجود حكومة وحدI وطنية �رشعية ومنتÑîة يف 

�ل≥ط�´. و�رشFQ ìي�ص �◊كومة �لفل�صطينية �مل≥�لة �إ�صم�عيل هنية: ”’ �أعت≥د �أن هن�∑ 



م�رش وحم��ص

37

من يفكر بذلك، نëن ’ ن≥Ñل قو�ت عربية للف�صل، و�إذ� �أQ�دو� م�ص�عدتن� يف �لتëرير 

بن�ء   Iإع�د� يف  �لعربية  �’أمنية   IÈÿ� من   Iصتف�د�’� من  ‰�نع   ’ ونëن   .kÓو�صه  kÓأه�a

�ملوD�ص�صة �’أمنية بعيد�k عن �لف�ص�Fلية و�◊زبية، و’ ‰�نع وجود خÈ�ء ن�صتفيد منهº يف 

. وق�ل aوRي برهوΩ �ملتëدç ب��صº �◊رcة يف ت�رشيë�ت ل¬: نرa†ص 
هذ� �ملج�ل“104

 Iأن هن�∑ حكومة وحد’ âن�c يعةQذ �أي   â– يةÑأجن� �أو  قو�ت عربية  �أي   Ω�صت≥د��

 Q�على مد Iو’أول مر IR�ل≥�نون بطري≥ة ‡ت� ≥Ñة، وهن�∑ من¶ومة �أمنية تطÑîوطنية منت

. وQ�أى �ص�مي �أبو Rهري، 
105

�◊كوم�ت �ل�ص�ب≥ة، يكون تطÑي≤ �ل≥�نون بهذ√ �لطري≥ة

 Òو”غ ،“IQÈم Òغ” Iعربية �إ¤ غز Iص�ل قو�Qإ� Iكرa حم��ص، ب�أن ºب��ص Ú≤أحد �لن�ط�

.
106

متو�Rنة“، و’ يكن �أن –دç دون �تف�¥ cل �لف�ص�Fل �لفل�صطينية

 Iصيطر� �أع≥�ب  يف  وتوتره�  وحم��ص  م�رش   Úب �لعÓقة  ◊�ص��صية  تلîي�ص  ويف 

 ºc�◊� �لوطني  �◊زب  عن   ÖF�لن� �لف≥ي،  م�صطفى   Q�أ�ص�  ،Iغز قط�´  على   IÒأخ’�

وFQي�ص ÷نة �لعÓق�ت �Q�ÿجية مبجل�ص �ل�صعÖ �مل�رشي، يف 2008/12/3 �إ¤ �أن م�رش 

’ يكن �أن تتëمل قي�Ω �إم�IQ �إ�صÓمية على حدوده� �ل�رشقية، معتk�È �أن �إVصف�ء �لط�بع 

ب�أوه�Ω ل†رشب   ´Qلتذ� تفتيته�، وحذQ من  �إ¤  يوDدي  �لفل�صطينية  �ل≥†صية  �لديني على 

�ل�ص∞ �لفل�صطيني. و�أVص�± �أن حم��ص تت�صوQ �أنه� وQيãة �◊≤ �لفل�صطيني، وهذ� �أمر 

غÒ م≥Ñول، م�صk�Ò �إ¤ �أن cل حرc�ت �لتëرQ �صهدت بع†ص �’ن≥�ص�م�ت �لت�Qيîية، 

ولكنه� Xلâ حÑي�صة �’إط�Q حتى ّ” �لتëرير، ولكن حم��ص قرQت �أن تفعل ذلك قÑل 

�أن   k�Èمعت �أيديولوجي،   ±Óخ هو  وحم��ص   íتa  Úب  ±Óÿ�” �أن   k�م†صيف �لتëرير. 

حم��ص غÒ ق�دIQ على ��صتيع�ب م� يجري“107.

:ádÉ≤ŸG áeƒµ◊G .2

 Iمل≥�لة بعد �صيطر� ºكëلوطنية �لتي ير�أ�صه� �إ�صم�عيل هنية ب� Iحكومة �لوحد âب�ت

وQR�ء  و�ن�صë�ب  ب�إق�لته�،  عÑ��ص  fiمود  �لرFي�ص   Q�قر �إKر   ،Iغز قط�´  على  حم��ص 

�لف�ص�Fل منه�; ‡� دaع هنية لتوRيع مهم�ت �لوQR�ء �ملن�صÚÑë على ب�قي �لوQR�ء.
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منت�ص∞  يف   Iغز يف  جرى  م�   ∑Q�Ñم ح�صني  �لرFي�ص  و�ص∞  �أخرى،  جهة  من 

 Iأى �أن �صيطر�Q ¬إ’ �أن� ،
حزير�ن/ يونيو 2007 ب�أن¬ ”�ن≥Óب على �ل�رشعية �لفل�صطينية“108

 ºدع ∑Q�Ñي�ص مFد �لرcو�أ .
109

حم��ص على �ل≥ط�´ ’ “ãل تهديد�k لÓأمن �ل≥ومي �مل�رشي

 Q�و�أ�ص .
بÓد√ ”ل�رشعية �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية و�لرFي�ص �أبو م�Rن وحكومت¬“110

�لرFي�ص   Öإ¤ ج�ن� ت≥∞  م�رش  �أن  �إ¤  عو�د،  �صليم�ن  �مل�رشية  �لرF��صة   ºب��ص  çدëملت�

fiمود عÑ��ص ”ب�عتQ √Q�Ñمز �ل�رشعية �لفل�صطينية �ملنتÖî من قÑل �ل�صعÖ �لفل�صطيني يف 

�نتî�ب�ت حرI ونزيهة، وFQي�ص cل �لفل�صطينيÚ، وFQي�ص من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية 

�لتي تف�وVصâ ب�ص�أن �ل�صΩÓ مع �إ�رش�Fيل، ولي�ص ب�صفت¬ FQي�ص�k لفتí“، و�أVص�± عو�د: 

”�إنن� نعت≥د �أن �أ�ص≥�ءن� من حم��ص وب�قي �لف�ص�Fل �لفل�صطينية يعلمون ذلك، و�أن لي�ص 
.

111“Úمعلنة ب�ص�أن �لفل�صطيني Òغ Iمل�رش �أجند

cم� �صدد وRير �Q�ÿجية �مل�رشية �أحمد �أبو �ل¨ي§ على �أن هن�∑ حكومة و�حدI من 

وجهة �لن¶ر �مل�رشية، وهي �◊كومة �لتي cل∞ �لرFي�ص fiمود عÑ��ص بت�صكيله�، و�لتي 

.
112

تعّد �◊كومة �لفل�صطينية �ل�رشعية، وم� عد�ه� aهو غÒ �رشعي

�ل�صلطة  موD�ص�ص�ت  خل∞  لÓن†صو�ء  �لفل�صطينية  �لف�ص�Fل  �ل¨ي§  �أبو  ودع� 

 Öل�صع�  íم�ص�ل على  �◊ف�®  �أجل  من   Q�ل≥ر�  Iبوحد  Ω�و�’لتز عÑ��ص  fiمود   Iب≥ي�د

 ،ºة �أ�صك�ل �لدعa�c Ëم� دع� �لدول �لعربية و�ملجتمع �لدو› �إ¤ ت≥دc .
113

�لفل�صطيني

aي�Vص،   ΩÓص� �صكله�  �لتي   Iديد÷� وحكومت¬  �لفل�صطيني   Öلل�صع aوQية،   IQوب�صو

من  موD�ص�ص�ته�،   Úو“ك  ،êر◊� �ل¶ر±  هذ�  يف  بو�جÑ�ته�   Ω�ل≥ي� على  مل�ص�عدته� 

��صتع�دI �’أمن و�لن¶�Ω يف �’أV�Qصي �لفل�صطينية. و�أcد دعº م�رش �لك�مل لهذ√ �◊كومة 

.
114

ووقوaه� بج�نÖ �أ�ص≥�Fه� �لفل�صطينيÚ يف هذ√ �ل¶رو± �لع�صيÑة

�ل�صلطة  لدى  �مل�رشي   Òل�صف� بن≥ل   k�Q�قر �مل�رشي  �Q�ÿجية  وRير   Qأ�صد� cم� 

 Q�و�أ�ص  .
115

هن�∑ م�رش  لتمãيل   ،ˆ�  Ω�Q �إ¤   Iغز من  �لدبلوم��صية،  و�لÑعãة  �لفل�صطينية 

�لدبلوم��صية  �لÑعãة   Öëص� �أن  �إ¤  �مل�رشية،  �◊كومة   ºب��ص  çدëملت� V�Qصي،  جمدي 

.
116

�مل�رشية من غزI، ون≥له� �إ¤ Ω�Q �ˆ ج�ء ت�أcيد�k على �رشعية �ل�صلطة �لوطنية
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ن≥ل   Q�قر م�رش،  يف   Úمل�صلم� لÓإخو�ن   Ω�لع� �ملر�صد   ÖF�ن  ،ÖيÑح fiمد  و�نت≥د 

 Úو’ ي≥رب ب Qأمو’� يع≥د  �’أمر  �إن هذ�  �إ¤ Ω�Q �ˆ، وق�ل   Iمل�رشي من غز� Òل�صف�

حرcتي aتí وحم��ص، cم� �أن¬ يتن�ق†ص مع م� ت≥ول¬ �لدبلوم��صية �مل�رشية من �أنه� ت≥ود 

�’إقليمية  �’أطر�±  �إغف�ل  �أن  و�أcد   .Q�وëلل  k�جمدد  Úتcر◊�  Iإع�د’ و�ص�طة  جهود 

ل�رشعية �أي طر± aل�صطيني �نتÑî¬ �ل�صعÖ -�صو�ء �لرFي�ص عÑ��ص �أو �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�لتي ت�صهده�  و�◊كومة �ملنãÑ≥ة عن¬- يف�قº �’أRمة، ويوDجè ح�لة �’نف�ص�ل و�لفرقة 

.
117

�ل�ص�حة �لفل�صطينية

 IQ�ل�صف� �أن ن≥ل   ،Úأحمد ح�ص� �لعمل �مل�رشي، جمدي  �لع�Ω ◊زب   Úأى �’أم�Qو

�أÌc مرونة،   èني نهÑت �مل�رشي على حرcة حم��ص; ’إجQ�Ñه� على  �ل†ص¨§  نو´ من 

لكن¬ �أ�ص�Q �إ¤ �أن �ل≥ي�دI �مل�رشية �أخط�أت �لت≥دير بهذ√ �ÿطوI ”’أنه� تعطي �إ�ص�Q�ت 

و’  �مل�صكلة  يع≥د  م�   ،Úل�صطa aى  �ل�رش�´  طريف  ’أحد   Iل≥�هر�  R�يëب�ن و�Vصëة 

 Öتتطل �مل�رشي  �ل≥ومي  �’أمن  على  �◊ف�®  متطلÑ�ت  �أن   Úح�ص  íصVو�أو يëله�“. 

�’هتم�Ω ب≥ط�´ غزI ��صرت�تيجي�k و�أمني�k و�صي��صي�k، وعدΩ قطع �ل≥�هرI �ت�ص�’ته� بëرcة 

.
118

حم��ص �أو �لتع�مل معه� على �أنه� ت�صكل خطر�a kكري�k �أو �أمني�k على �◊دود �مل�رشية

ويف �مل≥�بل، �حتè نو�ب جم�عة �’إخو�ن �مل�صلمÚ يف م�رش على موق∞ �◊كومة 

قط�´  على  حم��ص   Iصيطر� عن  �لن�Œة  �’أRمة  من   ºc�◊� �لوطني  و�◊زب  �مل�رشية 

�أن دوQ م�رش  غزI، وط�لÑو� ب�تî�ذ موق∞ fi�يد من حرcتي aتí وحم��ص، موcDدين 

�لÈمل�نية  �لكتلة  FQي�ص  �لكت�تني  �صعد  �لفل�صطيني“. وق�ل  �ل�صمل   ⁄ّ” �لعمل على  هو 

fiمود  �أن  نن�صى   ’ �إنن�  �Bخر،  دون  لطر±   R�يëن’� م�رش  يف  دوQن�  ”لي�ص  لÓإخو�ن 

عÑ��ص هو FQي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، ونëن مع �رشعية �◊كومة �لتي يرت�أ�صه� �إ�صم�عيل 

.
هنية و�لتي حله� �لرFي�ص �لفل�صطيني“119

وج�ءت �حتج�ج�ت نو�ب �’إخو�ن �مل�صلمÚ بعدم� �أ�صدQت ÷نة �ل�صوDون �لعربية 

ق�دته�  وي�ص∞  �صديدI ◊رcة حم��ص،  �إد�نة  يت†صمن   k�بي�ن �مل�رشي   Öل�صع� جمل�ص  يف 

تو�ج¬  �لتي  �لتëدي�ت  وتن��صو�  �ل�صî�صي،  �ملجد  عن  يãëÑون  حرب  ”�أمر�ء   ºب�أنه
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�إVص�aة �إ¤ مط�لÑة �ملجل�ص ب�حرت�Ω �ل�رشعية �لفل�صطينية ‡ãلة   .
�ل�صعÖ �لفل�صطيني“120

يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، fiذk�Q من تد�عي�ت �ملوق∞ على �ل�ص�حة �لفل�صطينية، و�’قتت�ل 

�ل�صيطرI على  �’أ�ص≥�ء، وfi�ولة   Úل≥ت�ل ب� �أن  �ملتن�حرI. و�أcد  �لف�ص�Fل   Úلدموي ب�

.
121

قط�´ غزI; هو �ن≥Óب على �ل�صلطة �لفل�صطينية

:IõZ QÉ°üM .3

بت�Qيخ   Iغز قط�´  على  �ل�ص�مل   Q�ص�◊� �’إ�رش�Fيلي  �’حتÓل  قو�ت   âصVرa

�صك�ن   íÑو�أ�ص و�لتج�Qية،  �لدولية  �ملع�بر  �إغÓ¥ جميع  �إ¤   âعQ�و�ص  ،2007/6/15

قط�´ غزI �لÑ�ل≠ عددهº 1.5 مليون يف �صجن fi ÒÑc��رش بر�k وجو�k وبëر�k. وبت�Qيخ 

 k�ي�نc”  Iغز قط�´   Q�Ñب�عت  k�Q�قر  Iمل�ص¨ر� �’حتÓل  حكومة  �تîذت   2007/9/19

 Q�ص�◊� ت�صدد  �أن  �ص�أنه�  من  �لتي  �’إجر�ء�ت،  من  جمموعة  �تî�ذ  وقرQت   ،“ k�مع�دي

.
122

¥Óو�’إغ

�إن �◊�ص�Q �مل�صدد �لذي aمُرVص على غزI م� c�ن ليمÑُ≥ي �صك�نه� مكتويف �’أيدي، 

 nوقد دع� خ�لد م�صعل �◊كومة ،Q�كومة �مل�رشية جر�ء �◊�ص◊� ÇÈو⁄ تكن حم��ص لت

�مل�رشيةn �إ¤ �لتëر∑، و–مل م�صوDولي�ته� Œ�√ �أه�› قط�´ غزI �لذين ”يتعرVصون ملوت 

بطيء“، بعد �أن �أغل≥â قو�ت �’حتÓل جميع �ملع�بر ومنعâ و�صول �لدو�ء و�ل¨ذ�ء 

. حتى �أن حرcة حم��ص �صعâ لدى �÷�معة �لعربية 
123

�إ¤ �ل≥ط�´ و�إمد�د�ت �لط�قة 

’إدخ�ل  وم�رش;   Iغز قط�´   Úب �◊دودي   íaQ  Èمع  íتa م�رش   “Ωيلز”  Q�قر ب�تî�ذ 

 .
124

Úحتي�ج�ت �لفل�صطيني�

 ،Iعن قط�´ غز Q�ص�◊� لفك  �’إ�رش�Fيلية  لدى �◊كومة  �صعâ م�رش  من جهته�، 

مك�ملة  تل≥ى  �أن¬  عن  �لن≥�ب  �أوملرت  �إيهود  �’إ�رش�Fيلي  �لوQR�ء  FQي�ص  c�ص∞   åحي

ه�تفية من �لرFي�ص �مل�رشي ح�صني مQ�Ñ∑، طلÖ من¬ aك �◊�ص�Q عن قط�´ غزI، �إ’ 

. و�أcد �لرFي�ص �مل�رشي على �أن بÓد√ تÑذل 
125

�أن �أوملرت aQ†ص طلÖ �لرFي�ص �مل�رشي

�أق�صى �÷هد ’إنه�ء مع�ن�I وaQع �إجر�ء�ت �لع≥�ب �÷م�عي �لتي تفرVصه� ”�إ�رش�Fيل“ 
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و�مل�ص�عد�ت  و�لكهرب�ء  �لوقود  �إمد�د�ت   Iعود ول†صم�ن  �لفل�صطيني،   Öل�صع� على 

 Öلل�صع �ملز�يدI على م�رش يف دعمه�  �أحد�k ’ يلك  �إن  ل≥ط�´ غزI. وق�ل  �’إن�ص�نية 

 I�صع مع�نVل �لفل�صطينية لوF�تل∞ �لف�صfl �لفل�صطيني �ل�ص�مد، وق†صيت¬ �لع�دلة. ودع�

�صعÑهa ºو¥ cل �عتQ�Ñ، م�صدد�k على aQ†ص¬ ملë�و’ت �لزê مب�رش يف �aÓÿ�ت �لد�خلية 

. و�نت≥د 
126

íaQ م�ت مع قو�ت �’أمن �مل�رشية يفRتع�ل �’أa� �لفل�صطينية، وfi�و’ت 

 íإن م�رش لن ت�صم� : kÓF�ق Iيف قط�´ غز Úصّد �لفل�صطينيV يليةF�ل�صي��ص�ت �’إ�رش� ∑Q�Ñم

.
127“Iيف غز Úبتجويع �لفل�صطيني”

يف   íaQ  Èملع ن�ص�Fية   Iت¶�هر  Ω�ëقت’ حم��ص  حرcة   k�صمنV  Iل≥�هر� و�نت≥دت 

–≥ي≤  �أجل  من  م�رش  على  �ل†ص¨§  ”fi�ولة  �إR�ء  �أ�صفه�  عن   âو�أعرب  ،2007/1/22

�أ�صفه�  ”تعرب عن  �إن م�رش  مك��صÖ �صي��صية“. وق�لâ وQ�ÿ� IQ�Rجية يف بي�ن له�، 

ن�ص�Fية،  �أغلÑه�  aل�صطينية،   Iت¶�هر من   íaQ  Èمع �صهده�  �لتي   ç�أحد’� �إR�ء  �لÑ�ل≠ 

ي�صيÄو�  �أن   Úلفل�صطيني� ب�إخو�نه�  ترب�أ  ”�إن م�رش   :âa�صVو�أ .“Iعنو Èملع� íتa ±بهد

�لت�رش± �أو �◊�ص�ب مبë�ولة ت�صدير م�صكÓت د�خلية �إليه�، �أو �ل†ص¨§ عليه� لتë≥ي≤ 

 Ωعلى �ل≥ط�´ �إ¤ �لعمل على عد Iي�ن ”�÷ه�ت �مل�صيطرÑصي��صية“، ودع� �ل� Öمك��ص

.
128“k�هذ� �ملوق∞ جمدد Q�تكر

 ±’B’� ت�Äم ≥aص، وتدVملفرو� Q�ص�◊� Iرش �أه�› قط�´ غز�c 2008/1/23 ويف

 Q�و�÷د ê�من �ل�صي kل�صطينيون �أجز�ءa ونëعلى م�رش، بعدم� دّمر م�صل Úمن �لفل�صطيني

 .
129

Úإ�صمنتي �◊دودي’�

 Iرش��Ñم نتيجة  هو   Úلفل�صطيني�  ≥aوتد  Èملع�  Ω�ëقت�” عّد   ∑Q�Ñم �لرFي�ص  �أن   Òغ

 Öل�صع� على  �ملفروVص   Q�ص�◊� وaك   ،k�Qوa �مل�صكلة  هذ√  حل  و“ّنى   ،Q�ص�ëلل

طÑيعته�،  �إ¤   Qأمو’�  ]Úلفل�صطيني� [�أي  يعيدو�  �أن   Öيج”  :k�م†صيف �لفل�صطيني“، 

 ¬ëتa يكن ’ íaQ Èأن مع� íصVو�أو .
��صتن�د�k �إ¤ �’تف�ق�ت و�لتف�هم�ت �ل�ص�ب≥ة“130

 åل�K ¤إ� �أطر�±، �أحده� م�رشي و�’Bخر aل�صطيني، ب�’إVص�aة  من دون وجود KÓKة 

.
131

�أوQوبي
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عن  ب�لك∞  �مل�رشية  �◊كومة  م�رش  يف  �مل�صلمون  �’إخو�ن   Öط�ل  ،ºهQبدو

�تف�¥   ≥aو وذلك  �◊دودي،   íaQ  Èمع  íبفت  IQد�Ñو�مل  ،Iغز  Q�ح�ص يف  �مل�ص�cQة 

 ¥Óإط’ �’إخو�ن  ودع�  �أخرى،  �أطر�±  �أية  عن  م�صت≥ل  aل�صطيني   - م�رشي  مع�بر 

حملة لك�رش �◊�ص�Q على غزI، و�إ¤ �تف�¥ ي�صمí للم�رشيÚ و�لÓÑد �لعربية �’أخرى 

بزي�IQ غزI بت�أ�صa IÒل�صطينية ولي�صâ �إ�رش�Fيلية، و’ ي≥يد حرcة �’أ�صî��ص و�لÑ†ص�Fع 

.
132

�إ’ يف حدود �ل≥�نون

 œ�يعي، و�نعك��ص ◊�لة �’حت≥�ن �لنÑأت �أن م� جرى �أمر ط�Q ة حم��صcم� �أن حرc

على عدΩ وجود   kIم�صدد �ملع�بر،   ¥Óو�إغ و�ل†ص¨§   Q�ص�◊� طÑيعي عن ح�لة  ب�صكل 

 .
133

م�صكلة مع �ل�رشطة �مل�رشية

وط�لÖ م�صعل �◊كومة �مل�رشية بفتí معíaQ È ب�صكل c�مل، م†صيف�k �أن �لرد يف 

�أن  �إ¤   Q�و�أ�ص  .QÈم  Òغ �أمر  �حرت�م¬  ينÑ¨ي   k�دولي  k�تف�ق� هن�∑  �أن  مب≥ولة  �ل�صدد  هذ� 

 .
134 k�ولي�ص تن¶يمي k�يÑصع� k�Q�ن قر�c íaQ Èمع Ω�ëقت�

�إن �’أحد�ç �لتي وقعâ على معc íaQ È�دت �أن توقع �أRمة ح�دI يف �لعÓق�ت 

�’إ�رش�Fيلية �مل�رشية، a≥د �أملí وRير �’أمن �’إ�رش�Fيلي، �إيهود ب�Ehud Barak ∑�Q، �إ¤ 

 ºن نتوقع منهëون ،ºهQون م� هو دوaيعر Úمع م�رش عندم� ق�ل: ”�إن �مل�رشي ±Óÿ�

 âم� حّملc .“Úلدولت�  Úب �لãن�Fية  �’تف�قي�ت  �لتي وQدت يف   ºتعهد�ته ينفذو�  �أن 

 Aryeh Mekel يي¬ ميكيلQB� ر¥، وق�لÿ� �ولية عن هذDيلية م�رش �مل�صوF�جية �’إ�رشQ�ÿ�

 Öولية م�رش، �لتي يجDصل يف هذ√ �ملنط≥ة هو من م�صو�ëل م� يc لن�ط≤ ب��صمه�: ”�إن�

�أن ت≥وΩ بت�صوية �مل�ص�ألة“. و�أVص�±: ”على �مل�رشيÚ �لعمل على �أن يكون �لوVصع على 

 .
135“Öم� يجc دود◊�

من جهته�، ح�ولâ م�رش �أن ت†صÑ§ حدوده� مع قط�´ غزa ،I≥�مâ ب�عت≥�ل cل من 

 âعت≥ل� åه� من هذ√ �’عت≥�’ت، حيÑة حم��ص ن�صيcن ◊ر�cأمنه�. و’ k�تعّد√ مهدد

�أaر�د حم��ص بعد ”Œ�وRهº �ملعÈ ب�صفة غÒ ق�نونية“ �إ¤  �ل�صلط�ت �مل�رشية 115 من 
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cت�ب  �ل≥ي�دي يف  على   â≤و�أب دaع�ت،  على   ºعنه  âرجaأ� وقد  �مل�رشية،  �’أV�Qصي 

، �لذي �عت≥ل يف مدينة �لعري�ص �مل�رشية، يف �أع≥�ب عÑوQ مÄ�ت 
136

�ل≥�ص�Ω �أين نوaل

.
137

�’B’± من �لفل�صطينيÚ �◊دود بÚ قط�´ غزI وم�رش

بدت م�رش طرk�a �أ�ص��صي�k يف ح�ص�Q غزI و�إغÓ¥ �ملع�بر، على �لرغº من �أن ’ عÓقة 

خ§  على  وقوعه�   ÖÑب�ص وذلك   ،2005/11/25 يف   âوقع �لتي  �ملع�بر  ب�تف�قية  له� 

 Èمع عن  �مل�صوDولية  وتوليه�   Iغز قط�´  يف  �ملë��رش  �لفل�صطيني   Öل�صع� مع  �لتم��ص 

 Iلعود� من  بّد   ’ �أن¬  من   ∑Q�Ñم �لرFي�ص  �أcد√  م�  وذلك  ج�نÑه�،  من  �◊دودي   íaQ

�إ¤ �تف�قية �ملع�بر بÚ �ل�صلطة �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“، و�’–�د �’أوQوبي، و�لو’ي�ت 

.
138

Iدëملت�

�لف≥ي  ت�ص�ءل م�صطفى  �إذ   ;íaQ Èمع ¥Óإغ� cم� حملâ م�رش حم��ص م�صوDولية 

 çق¬ هو م� حدÓوق�ل: ”�إن م� �أدى �إ¤ �إغ ،Èملع� ¥Óب �لتي �أدت �إ¤ �إغ�Ñعن �’أ�ص

 IÒÑc كم¬ �تف�قي�ت دولية، وم�رش دولة– Èمنت�ص∞ حزير�ن/ يونيو 2007. و�إن �ملع

و�’أ�ص�بع  �صين�ء.  ت�صتهد±  و�إ�رش�Fيل  �صين�ء،  يف  قومي  �أمن  ولديه�  تعهد�ته�،   Ωرت–

 .
�’إ�رش�Fيلية ت≥∞ وQ�ء مع¶º م� يëدç يف �صين�ء“139

ت�صمí ’أي  لن  بÓد√  �أن  �إ¤  �مل�رشي fiمد ح�صÚ طنط�وي   ´�aلد� و�أ�ص�Q وRير 

 ،k�حدود Èولكن لل�ص IQوÑرية و�صc وق�ل: ”�إن م�رش .
140

c�ن ب�نته�∑ �أمنه� �لوطني

مع  �ملعرcة  مع م�رش، ولكن   âلي�ص �ملعرcة  �أن  �لفل�صطينيون  �إخو�نن�  يعي  �أن   Öويج

 ºأن نعل� Öيل“. ويجF�خ ت�صي¨¬ و–يك¬ �إ�رشa أن ي≥عو� يف� Öيل، وب�لت�› ’ يجF�إ�رش�

لل�صلطة   Êل≥�نو� و�لوVصع  �ملع�بر،  �تف�قية  مع  تتع�VQص   Iغز على  حم��ص   Iصيطر� �أن 

وRير  وهدد   .
141

�لفل�صطينية ب�ل�صلطة  و�عرت�aه�  م�رش  وعÓقة  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

�Q�ÿجية �مل�رشي �أحمد �أبو �ل¨ي§ بك�رش �أقد�c Ωل من يë�ول �أن ”يك�رش خ§ �◊دود 

 .
�مل�رشية“142
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يف  حم��ص  cتلة  �رش   Úأم� �مل�رشي،   Òم�ص ق�ل  �ل¨ي§  �أبو  ت�رشيë�ت  على   k�Ñوتع≥ي

ين“،  nرش��ëمل�  Ω�أقد� c�رش  ولي�ص   ،Q�ص�◊� عربي�c k�رش  نتمنى  ”cن�  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص 

 Èلفل�صطيني من موت بطيء، ع� Öص ل¬ �ل�صعVء م� يتعر�Rإ� âأعت≥د �أن �ل�صم�” k�م†صيف

هذ� �◊�ص�ÿ� Q�ن≤ �ل≥�تل، �لذي ⁄ ير يف ت�Qيخ �لÑ�رشية �◊ديå مãل¬، يدaع �ل�ص�حة 

يف قط�´ غزI �إ¤ مزيد من �’نفج�Q، وب�لت�› نëن يف �◊كومة وحم��ص نî�صى �أن 

قÑل م�رش  �’ته�م�ت من  �’أموQ نëو غ†صÖ جم�هÒي جديد“. وQغº هذ√   âتنفل

�إ’ �أن �صعيد �صي�Ω �أcد �أن �’ت�ص�’ت بÚ حرcت¬ وم�رش ⁄ تن≥طع، وق�ل ”حذQن� من 

 ،Öن ’ ن�صتطيع �أن ن≥∞ يف وج¬ �ل�صعëون ،Èملع� íتa Ωدود مع م�رش، وعد◊� ¥Óإغ�

و�أبن�وDن� يوتون �أم�Ω �أعينن�. لذلك على cل �ملعنيÚ �أن يتëرcو� من �أجل aتí �ملعÈ، و’ 

 Ωأن عد� يع≥ل �لتذQ´ ب�’تف�قي�ت �لدولية، ويÑ≥ى �صعÑن� يع�Ê �◊�ص�Q“. و�صدد على 

�أخرى،   kIمر  k�د�خلي �لوVصع   Q�نفج� �إمك�نية  يعني   ،Q�ص�◊� وب≥�ء   ،Èملع� م�صكلة  حل 

.143
ونëن ’ ن�صعى �إلي¬، ولكن ’ ن�صتطيع �أن نëول دون وقوع¬

و�نعك�صâ �أRمة �إغÓ¥ �ملع�بر على حج�ê بيâ �ˆ �◊ر�Ω �إذ غ�لk�Ñ م� يتعرVصون يف 

cل ع�Ω �إ¤ م�أ�ص�I معينة من قÑل �ل�صلط�ت �مل�رشية; aمرI تكون بت�أخÒهº يف �ل�صفر، 

 ،íaQ Èب�لدخول عن طري≤ مع ºله ì�ل�صم� Ωعد ÖÑإذ� خرجو� يت�أخرون ب�ص�  kIومر

 ê�ء �◊ج’Dلهو âëري†ص ب�نت≥�ده� مل�رش �إذ� �صمëيل“ على خ§ �لتF�وتدخل هن� ”�إ�رش

 .
144

ب�لعودI دون مو�a≥ته�، �إذ تريد ”�إ�رش�Fيل“ عودتهº عÈ معc ÈرΩ �أبو �ص�⁄

وc�نB� âخر مع�ن�I لهوD’ء �◊ج�ê قÑيل �صدوQ هذ� �لت≥رير; حيå منعو� من �أد�ء 

�لفل�صطينية يف Ω�Q �ˆ و�◊كومة  2008. وتÑ�دلâ م�رش و�ل�صلطة   Ω�للع  è◊� ري†صةa

�صيد  fiمد  و�نت≥د  �مل�صوDولية.  �’Bخر  طر±  cل  وحّمل  �’ته�م�ت،   Iغز يف  �مل≥�لة 

 è◊� ري†صةa أد�ء� �مل�صلº من  �أن من ينع  �’أRهر حرcة حم��ص، و�أcد  �صيخ  طنط�وي 

حرcة  �إن  م�رشي  Q�صمي   Qم�صد ق�ل  �أن  بعد  ذلك  وج�ء   .“Iمنكر جرية   Öيرتك”
حم��ص م� تز�ل ت�رش على موقفه� �لر�a†ص ملروQ حج�ê �ل≥ط�´، وتعرقل توجههº �إ¤ 

.
145

íaQ Èمع
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و�نت≥دت حم��ص من ج�نÑه� طنط�وي، وق�ل fiمد نز�ل، ع†صو �ملكتÖ �ل�صي��صي 

 ì�صف� بÒيز،  �صمعون   Ωملجر�  ía�ص� �لذي  �’أRهر،  �صيخ  من ح≤  ”لي�ص  �إن¬  للëرcة 

 k�¶نف�ص¬ و�ع  Ö ين�صّ �أن  aل�صطÚ ولÑن�ن،  �’أبري�ء يف  بدم�ء  �أيدي¬  �مللّطîة  ق�ن�،   IQجمز

عن   k�ع�aد وcو�دQه�  قي�د�ته�  من  �ملÄ�ت   âقدم �لتي   ،Iملج�هد� على حم��ص   k�ومفتي

 è◊� من Iقط�´ غز ê�ولية منع حجDّمل م�صوëص�± ”�إن من يتVص �مل≥د�صة“. و�أVQأ’�

 ºعليه â≤Ñو� على منع من �نطDمرو� وتو�طوB�ت �لذين  �أولÄك   ºه ،Ω�ر◊� ˆ� âإ¤ بي�

 Úملو�طن� Úية، ودون “ييز بa�ب¨�ية �لنز�هة و�ل�صف â“ عملية ≥aملو��صف�ت و�ل�رشو• و�

�لفل�صطينيÚ“. م�صk�Ò �إ¤ ”�أن¬ من �ملوD�ص∞ �أن �صيخ �’أRهر يتëدç عن �أcذوبة منع �أد�ء 

ذلك  �إ¤  ��صتط�´  مبن   kمرهونة و�ل¶رو±  �’أحو�ل  cل  يف  تÑ≥ى  �لتي   ،è◊� aري†صة 

ون�ص∞  مليون  عن  و�لكهرب�ء  و�لدو�ء  �ل¨ذ�ء  ينعون  يتëّدç عمن   ’ ولكن¬   ، kÓيÑص�

.146“Iل�صطيني يف قط�´ غزa ملليون�

وŒدQ �’إ�ص�IQ هن� �إ¤ �أن �◊كومة �مل≥�لة يف غزc I�نâ قد حددت مو��صف�ت ّ” 

 ºو�أبل¨ته ،Iمن قط�´ غز è◊� ري†صةa دونDمة ب�أ�صم�ء من �صيوF�أ�ص��صه� �إعد�د ق� على 

 kمةF�أعدت ق� ˆ� Ω�Q أوق�± يف حكومة ت�رشي∞ �’أعم�ل يف’� IQ�Rأن و� Òبذلك. غ

 âومن هن� وقع .è◊� ري†صةa أد�ء’ ºهQ�من جهته� ب�ختي ºأخرى من �ل≥ط�´، و�أبل¨ته�

 ºتهQ�خت� ملن   ì�ب�ل�صم �أ�صâëÑ مط�لÑة  ب�أنه�  “ãل   ،ê pر nصع حVمل≥�لة يف و� �◊كومة 

 ºتهQ�م≥�بل �أن “نع من �خت ،è◊� ري†صةa ب�أد�ء ˆ� Ω�Q حكومة ت�رشي∞ �’أعم�ل يف

 Q�عملية �ختي âقد �ص�ب Iت عديد�Rو�Œ ر �أنcويمُذ .èëب�’�صتعد�د لل ºبنف�صه� و�أبل¨ته

 .ΩÓل �’إعF�ل حكومة ت�رشي∞ �’أعم�ل وتن�قلته� و�صÑمن ق ê�ج◊�

�أم� على �صعيد �’أنف�¥ a�إن هن�∑ تÑ�ين�k�ÒÑc k يف –ديد �أعد�د�ه�، غÒ �أن¬ من �ملوcDد 

�أنه� تز�يدت ب�صكل ÒÑc منذ ت�صديد �◊�ص�Q، ولعله� و�صلâ �إ¤ عدI مÄ�ت يف نه�ية 

�صنة 2008. وقد �أ�صíÑ �متد�د �’أنف�¥ –â �’أVQص بÚ غزI و�’أV�Qصي �مل�رشية �رشي�ن 

 k�Q�ح�ص ”�إ�رش�Fيل“   âصVرa �أن  منذ   ،Iغز يف  مو�طن  مليون   1.5 ل`   k�يFجز ولو   I�حي

على قط�´ غزI قÑل ع�Ω ون�ص∞ ت≥ريk�Ñ. و�أوVصí �أحد ع�ملي �’أنف�¥ �أن عدد �’أنف�¥ 
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R�د ب�صكل ÒÑc بعد ت�صديد �◊�ص�Q، �إKر �صيطرI حم��ص على �ل≥ط�´، م≥دk�Q عدده� 

بëو�› 1,100 نف≤، م�صk�Ò �إ¤ �أن هذ� �لعدد �لكÒÑ يوDدي �إ¤ �نهي�Q بع†صه�. وذcر �أن¬ 

.
147

يوجد �أÌc من 1,400 �صî�ص يعملون يف جم�ل حفر �’أنف�¥

و�’�صت�ص�Q�ت  للدQ��ص�ت  �لزيتونة  مرcز  ن�رش√  م≥�ل  يف   Ê�Qل�صو� غ�Rي   Q�و�أ�ص

يف c�نون �’أول/ دي�صمÈ 2008 �إ¤ تز�يد عدد �’أنف�¥ يف قط�´ غزI من 20 نف≥�k يف 

منت�ص∞ 2007 �إ¤ �أن و�صل حتى ت�رشين �لÊ�ã/ نوaمÈ 2008 �إ¤ م� ي≥�Qب �ل` 500 

نف≤ متعددI �’أ�صك�ل و�’أغر�Vص، ترت�وì يف طوله� بÚ 200 مرت وcيلومرت، وعرVصه� 

يرت�وì من ن�ص∞ مرت �إ¤ مرتين، و�Qتف�عه� يرت�وì بÚ مرت �إ¤ مرت ون�ص∞، �أم� عم≥ه� 

aيرت�وì بÚ 12-15 مرت�â– k �’أVQص، ويتطلÖ �◊فر �أ�ص�بيع �أو �صهوQ ح�صÖ طول 

�أل∞  �أل∞ دو’Q و100   20  Úب ìهي ترت�وa ≥لنف� �أم� ب�لن�صÑة لتكلفة  �لنف≤ و�أبع�د√، 

.(Q’لفة �ملرت �لو�حد حو�› 100 دوc) ≥طول �لنف Öح�ص Q’دو

 Iم�رش وقط�´ غز Úب Öلتهري� �أنف�¥  �أن   Iدëملت� �’أ·   âأعلن� �أخرى،  ن�حية  من 

منذ  علي¬  �ملفروVص  �’إ�رش�Fيلي   Q�ص�◊�  ÖÑب�ص لل≥ط�´،   I�ي◊� �رشي�ن  مبã�بة   âëÑأ�ص�

 .
1482007 Ω�ة حم��ص علي¬ منت�ص∞ �لعcحر Iصيطر�

ومنع  �’أنف�¥  هذ√   ¥Óإغ’ م�رش  على   Iدëملت� و�لو’ي�ت  ”�إ�رش�Fيل“  وت†ص¨§ 

 ،
149

�ل≥ط�´ �إ¤   ìÓل�ص�  Öلتهري  Ωدîت�صت �إنه�  ”�إ�رش�Fيل“  ت≥ول  �إذ  �لتهريÖ عÈه�، 

 Hagai هوبرم�ن  ح�جي  قدمه�  دQ��صة  aفي  �ملل∞،  هذ�   √�Œ  Òب�لت≥�ص م�رش   ºوتته

 Makor ي�صونQ Qوc�م Iون �لعربية بجريدDص�ص يف �ل�صو�îملت� åح�Ñل� ،Hoberman

�’�صتQ�Ñî�ت  �صعÑة  �أعدت¬  ت≥رير  ëaوى  aيه�  c�ص∞  �’إ�رش�Fيلية،  �ليمينية   Rishon

 Úل م� يف و�صعه�، ويتعc ذلÑت�صة يف م�رش ”’ تîلع�صكرية ”�أم�ن“ من �أن �÷ه�ت �مل�

عليه� aعل ذلك من �أجل وق∞ تهريÖ �’أ�صلëة، وت�صلل خÈ�ء يف �ل≥ت�ل و�ل�صوDون 

ب�إ�رش�Fيل من قط�´  �ملëدقة  �ملî�طر  تزيد من  �إ¤ قط�´ غزI، ’أنه� بذلك  �لع�صكرية 

 Qوfi �أ�صفل  يوجد  a�إن¬  ”�إ�رش�Fيل“  لدى  �’�صتQ�Ñî�تية  للمعلوم�ت   k�≤aوو  .“Iغز
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�صتى  من  و�لÑ†ص�Fع  �’أ�صî��ص  خÓله�   Èيع �’أقل،  على   k�≤نف  150 حو�›  aيÓدلفي� 

 Qوãء �لع�Rت �مل�رشية �إ�ëرية من �لت�رشيîل �صã“ وهذ√ �’أعد�د ،≥F�أنو�´، دون �أي ع’�

.
150

ÚنK� على نف≤ �أو

م�صكلة  مع  �مل�رشي  �لتع�مل  ب�ص�أن  ل¬،  ”�إ�رش�Fيل“  �ته�م�ت  �مل�رشي   Öن�÷� وQّد 

 IيرRو �أن  �مل�رشي  �لرFي�ص  عّد   åحي  ،Iغز قط�´  مع  �◊دود   Èع  Iملوجود� �’أنف�¥ 

�لتي  ت�رشيë�ته�  يف  �◊مر“  �ÿطو•  ”Œ�وRت  ليفني  ت�صيÑي  �’إ�رش�Fيلية  �Q�ÿجية 

وق�ل:   .Iغز �إ¤  �’أ�صلëة   Öتهري منع  يف  �مل�رشية  �ل≥و�ت  ”تر�خي“  aيه�  �نت≥دت 

”�لعÓق�ت مع �إ�رش�Fيل مهمة جد�Óa k تف�صدوه�، �إذ� cنتº ’ تو�a≥ون على طري≥تن� يف 
وق∞ تهريÖ �ل�صa ،ìÓتولوه� �أنتº“، وط�لâÑ م�رش Q�صمي�k �’إ�رش�FيليÚ بزي�دI عدد 

.
151

�ل≥و�ت �مل�رشية على �◊دود

 ºويته .
152

ويف هذ� �ل�صي�¥ �صنâ م�رش يف 2008/8/12 �أÈc عملية تدمÒ لÓأنف�¥

Œمع �أه�› Vصë�ي� �’أنف�¥ يف قط�´ غزI قو�ت �’أمن �مل�رشية ب�صّن ”حرب همجية“ 

Vصّد �صك�ن �ل≥ط�´ �ملë��رشين، بعد م≥تل خم�صة aل�صطينيÚ يف تفجÒ نف≤ حدودي. 

وبë�صÖ �لتجمع، aمنذ بد�ية �لع�Ω 2008 وحتى �ل�صهر �لت��صع من¬، a≥د �Qتفع عدد 

.
153 k�ي� �’أنف�¥ �إ¤ 45 مو�طن�ëصV

�إق�مة  �’أنف�¥، وت�ص�عد م�رش على  �أمريك� دوk�Q يف Q�fiبة هذ√   Öتلع من جهته� 

عن   Iغز مع  �◊دود   Öوتر�ق وتتف≥د  حدوده�،  على   Iملوجود� �’أنف�¥  Vصّد   ≥F�عو

من  ب¬   Ωت≥و وم�  �’أنف�¥،  ملك�ëaة  م�رش  تÑذله�  �لتي  �÷هود  ملت�بعة  وذلك   ،Öãc

. وتذcر �لت≥�Qير �أن عدد�k من �أaر�د حر�ص �◊دود �مل�رشي 
154

جمهود�ت لت�أمÚ �◊دود

دو� ب�أجهزI حديãة،  uو تل≥و� تدQيÑ�ت يف �لو’ي�ت �ملتëدI بهد± c�ص∞ �’أنف�¥، وRمُ

.
155

بعد �أن تف�قº عدد �’أنف�¥ وبل¨â 300 نف≤

 âصعVأمريكية و’� IQ�أن �’إد� Haaretz ت�صQB�ه Iدت جريدQويف هذ� �ل�صي�¥ �أو

�’إد�IQ، ومن  م�صوDو’ن ÒÑc�ن يف  �أعد√  ت≥رير�k حول VصÑ§ �◊دود بÚ غزI وم�رش 
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 Ωت�ص�± وهدc’ IQلتو�صي�ت �لتي ج�ء به� �لت≥رير; تزويد م�رش مبعد�ت هند�صية متطو�

�’أنف�¥، وحفر قن�I م�Fية عمي≥ة على طول �◊دود. cم� �أو�صى �لت≥رير بت�صكيل ÷نة 

�مل�ص�cل  cل  ملع�÷ة   ;Iدëملت� و�لو’ي�ت  وم�رش  ”�إ�رش�Fيل“  aيه�   ∑Q�ت�ص KÓKية  �أمنية 

”�إ�رش�Fيل“ لت�صكيل  �أن هن�∑ مع�VQصة يف  �إ’   ،Iم�رش وقط�´ غز Úملتعل≥ة ب�◊دود ب�

�للجنة، حيå ت�صa�fi Òل �صي��صية �إ¤ �أن ”�مل�رشيÚ ’ يفعلون م� يكفي Vصّد �’أنف�¥، 

aي¬  تكون   k�صعVل≤ وîصت� KÓKية  ت�صكيل ÷نة  ”�أن  موcDدين   ،“ºعليه و�مل�صوDولية هي 

.
�إ�رش�Fيل �أي†ص�k م�صوDولة“156

وترى �◊كومة �لفل�صطينية �مل≥�لة يف �’أنف�¥ Qد�k طÑيعي�k على �صي��صة �◊�ص�Q �لتي 

يتº به� مع�قÑة �ل�صعÖ �لفل�صطيني، موcDدkI �أّ’ �أحد يë≤ ل¬ من ن�حية �أخÓقية مط�لÑة 

 Öوط�ل  .Q�ص�◊�  Èع  ºويته“ �إ¤  �ل�صعي  Xّل  يف  �’أنف�¥،  حفر   Ωبعد  Úلفل�صطيني�

�إيه�ب �ل¨�صÚ، �لن�ط≤ بل�ص�ن وIQ�R �لد�خلية �مل≥�لة، �ل�صلط�ت �مل�رشية بوق∞ عملي�ت 

 Öبه� �ل�صلط�ت �مل�رشية ب�لتن�صي≤ مع �÷�ن Ωلتي ت�صتهد± �’أنف�¥، و�لتي ت≥و� Òلتفج�

 Úل¨�ص� åلفل�صطيني. وح� Öي� يف �÷�ن�ëصV م� توقع¬ من ÖÑأمريكي، وذلك ب�ص’�

 ،ºيليون و�’أمريكيون عليهF�صه� �’إ�رش�Q�لل†ص¨و• �لتي ي ñصوVلر� Ωعلى عد Úمل�رشي�

وQ�أى �أن¬ من ح≤ �لفل�صطينيÚ �ل≥ي�Ω ب�أي خطو�ت لتج�وQ�KB� R �◊�ص�Q �ل¶�⁄، �لذي 

 k�Èلفل�صطيني، معت� Öل�صطيني على �ل�صعaعربي و Dيل“ و�أمريك� بتو�طوF�ص¬ ”�إ�رشVتفر

.157
Q�ع �◊�صaQ ”ّ ية �صتنتهي يف ح�لF�نãأن حفر �’أنف�¥ ح�لة ��صت�

�لفل�صطيني   Öلل�صع  kةëمل  kIQرشوV �’أنف�¥  يف  حم��ص  حرcة  ترى  جهته�  ومن 

للتîفي∞ من وط�أI �◊�ص�Q �ملفروVص عليه�، وي≥ول يëيى مو�صى �ل≥ي�دي يف �◊رcة، 

�إن �أّي �صعÖ ير يف Xرو± ق�هرc Iتلك �لتي ير به� �ل�صعÖ �لفل�صطيني ح�لي�k، ’ بّد 

�أن يعمل على حفر �’أنف�¥ من �أجل توÒa �ملتطلÑ�ت �ل†رشوQية ل¬، م�صدد�k على �أن¬ من 

 I�مر�ع ºل≥�نون. وعّد مو�صى �أن ذلك ’ ينع �أن تت� Q�¶ط�أ �لتع�مل مع �’أنف�¥ من منÿ�

 .
158

عدΩ �مل�ص بë≥و¥ �’إن�ص�ن، و–ديد�k �لع�ملÚ يف �’أنف�¥
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 –¶ر �◊كومة �مل�رشية �أي ت¶�هر�ت �حتج�جية �صعÑية 
ّ
وعلى �ل�صعيد �مل�رشي �ملëلي

�مل�رشي  �’أمن  �عت≥ل  �ل�صي�¥،  �لر�صمية للëكومة، ويف هذ�  �لتوجه�ت  تتع�VQص مع 

 ºتهcQ�ر م�صKيف م�رش، يف 2008/1/23، �إ Ú700 من �أع†ص�ء جم�عة �’إخو�ن �مل�صلم

�ملفروVص على   Q�ص�◊�  Q�صتمر�� �حتج�ج�k على   Iل≥�هر� يف م�صV IÒصîمة يف و�ص§ 

غزI، �ص�a ∑Qيه� نëو KÓKة �B’± �صî�ص، وتعرVص �مل�ص�cQون يف �مل�صIÒ لل†رشب. 

هذ� a†صkÓ عن �عت≥�ل �ل�رشطة لنëو 200 من cو�دQ �’إخو�ن، ب�صÖÑ م�ص�cQتهº يف 

.
159

تن¶يº م¶�هر�ت موDيدI للفل�صطينيÚ يف من��صÑ�ت �أخرى

:2008 á«æª«dG IQOÉÑŸG .4

 IQد�Ñمل� وتعّد   ،2008/3/23 �ليمنية يف   IQد�Ñمل� على  aتí وحم��ص  وقعâ حرcت� 

 xحد وVصع  �إ¤  خÓله�  من  �لعربية  �لدول   âصع� �لتي  �ملë�و’ت  من   Iو�حد �ليمنية 

لÓن≥�ص�Ω �لفل�صطيني، cم� تعّد fiطة من fiط�ت �◊و�Q، و’ تتع�VQص مع �ملë�و’ت 

�مل�رشية، خ�صو�ص�k مع وجود �إجم�´ عربي على VرشوIQ –≥ي≤ �مل�ص�◊ة �لفل�صطينية.

و�أمل  �صنع�ء،  ب�إعÓن  عو�د،  �صليم�ن  �مل�رشية،  �لرF��صة   ºب��ص �لن�ط≤   ÖحQو

لÓإعÓن  يكون  �أن   k�يa�ن  ،Úلفل�صطيني�  Úب �مل�ص�◊ة  لتë≥ي≤   kIجيد  kبد�ية يكون  ب�أن 

 íتa Úب kل �لفل�صطينية، خ��صةF�لف�ص� Úية على �÷هود �مل�رشية للو�ص�طة بÑتد�عي�ت �صل

على  �لفل�صطيني   Q�و◊� ��صتÄن�±  �إ¤   âدع قد  �ليمنية   IQد�Ñمل�  âن�cو  .
160

وحم��ص

.
1612005 Iتف�¥ �ل≥�هر� Iق�عد

Qع�يته�  عن  م�رش  �إعÓن  مع  تت≥�طع  �أو  تتع�VQص  �ليمنية   IQد�Ñمل�  âن�c �إذ�  وعم� 

�لعلمي:  عم�د  حم��ص  ◊رcة  �ل�صي��صي   Öملكت� ع†صو  ق�ل  مو�صع،  aل�صطيني   Q�و◊

يوجد  و’  �صنع�ء)،  (�إعÓن  �ملëطة  هذ√  يف  �’Bن  ونëن   ،Q�وëلل fiط�ت  ”هن�∑ 
على  عربي  �إجم�´  وجود  �أن   k�ëصVمو  ،“íيëص� و�لعك�ص   ،Úلدعوت�  Úب تع�VQص 

aل�صطينية علي�  �’ن≥�ص�Ω �◊�› م�صلëة  �لفل�صطينية، ومع�÷ة  �مل�ص�◊ة  VرشوIQ –≥ي≤ 

تفيد جميع �’أطر�±. و�أVص�±: ”�مل�رشيون �أبل¨ون� ب�أنهº �صيÑذلون جهودهº من �أجل 
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تهيÄة �ملن�ñ �ملن��صÖ لع≥د حو�Q وطني aل�صطيني ترع�√ �ل≥�هرI، لكن ⁄ يÑل¨ون� مبو�عيد 

fiددI“، و�أVص�±: ”عندم� تدعون� م�رش للëو�a ،Q�إنن� �صنتج�وب، لكنن� ’ ن�صتجدي 

.
�لل≥�ء“162

وcم� هو معرو±، a�إن �ملÑ�دIQ �ليمنية ⁄ يمُكتÖ له� �لنج�ì منذ �للë¶�ت �’أو¤، 

ب�صÖÑ �ختa ±Óتí وحم��ص يف تف�صÒ بنوده�.

:2008 áFó¡àdG ¥ÉØJG .5

�نت≥�د  عليه�  �’إ�رش�Fيلي   - �لعربي  �ل�رش�´  ◊ل  �لت�صوية   IÒمب�ص م�رش   Ω�لتز� يلي 

�أيx من �’أعم�ل �لتي من �ص�أنه� �أن توKDر على هذ√ �لعملية. وملّ� Q�أت م�رش �أن �لهدوء 

�لع�صكري يف غزI هو ح�جة VرشوQية ملت�بعة هذ√ �مل�صIÒ، �نت≥دت عملي�ت �مل≥�ومة 

�لفل�صطينية �لتي �أ�صهمâ يف خر¥ هذ� �لهدوء، ومن �أبرRه� عملية �إطÓ¥ �ل�صو�Qيخ 

من قط�´ غزI ب�Œ�√ �’أV�Qصي �لفل�صطينية �ملëتلة. وبÚّ مدير �ملî�بر�ت �مل�رشية �لوRير 

عمر �صليم�ن يف 2008/3/2 �أن �صو�Qيخ �ل≥�ص�Ω �لتي تطل≥ه� حرcة حم��ص و�لف�ص�Fل 

 k�Q�دم ÖÑيخ �لك�تيو�ص� ت�صQ�دود، لكن �صوfi �ومفعوله Òعن مو��ص IQ�Ñمل≥�ومة هي ع�

 Ωأنه� ت≥و�c ⁄�لع� Ω�أم� ”�إ�رش�Fيل“ تت�رش±  �أن  وخر�ب�k و��صعÚ، ح�صÖ تعÒÑ√. وQ�أى 

لذلك aهي ’  نف�صه�،  تد�aع عن  c�أنه�  aتÑدو  �ل�صو�Qيخ،  �إطÓ¥ هذ√  aعل على  برّد 

ت�صمí ب�أي Vص¨و•، �إن وجدت، لتãنيه� عم� قرQت �ل≥ي�Ω ب¬.

�أم� FQي�ص ÷نة �ل�صوDون �لعربية و�Q�ÿجية يف جمل�ص �ل�صوQى �مل�رشي، و�صفÒ م�رش 

’أجند�ت   k�≤aو تعمل  ب�أنه�  حم��ص   ºته� a≥د   Êب�صيو fiمد  ”�إ�رش�Fيل“  لدى  �ل�ص�ب≤ 

تعطي  �ملëتلة  �’أV�Qصي  جنوب  على  �ل�صو�Qيخ  �إطÓقه�  خÓل  من  وب�أنه�  خ��صة، 

 ;Öل�صع� هذ�   íمل�ص�ل �’لتف�ت  دون  من   ،Úلفل�صطيني�  ≥ëل�ص  ÚيليF�إ�رشÓل �ملQÈ�ت 

.
163

’أن �◊رcة تتل≥ى �أمو�’k من �إير�ن

و�صنتن�ول aيم� يلي �ملÑ�دQ�ت �لتي ت≥دمâ به� م�رش من �أجل �لو�صول �إ¤ تهدFة 

�ص�ملة بÚ �لف�ص�Fل �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“.
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تن¶ر cلw من ”�إ�رش�Fيل“ وa�ص�Fل �مل≥�ومة �إ¤ �لتهدFة ب�صكل متÑ�ين; Ña�لن�صÑة �إ¤ 

”�إ�رش�Fيل“، ي≥�صد ب�لتهدFة �أن تكّ∞ �لف�ص�Fل �لفل�صطينية �مل≥�ومة عن �لت�صدي للعدو�ن 
�أم�  �مل�صلëة.  �مل≥�ومة  �أو  �ل�صي��صية  �مل≥�ومة  طري≤  عن  �صو�ء  �لطر¥،  بكل  �’إ�رش�Fيلي 

د ب�لتهدFة �’لتز�Ω �ملتÑ�دل بينه� وبÚ ”�إ�رش�Fيل“ بهدنة موDقتة،  pت≥�صa ،ل �مل≥�ومةF�ص�a

.
164

ÚÑة �’أعم�ل �لع�صكرية من �÷�نa�c �لهÓتتوق∞ خ

ت�صتمر  تهدFة  �تف�¥  �إ¤  �لتو�صل  عن  و”�إ�رش�Fيل“  �لفل�صطينية  �لف�ص�Fل   âو�أعلن

ملدI �صتة �أ�صهر، يÑد�أ تنفيذه� �صì�Ñ 2008/6/19، وينتهي يوΩ �÷معة 2008/12/19. 

وق∞  م≥�بل  �ملع�بر   íتaو  ،Q�ص�◊� وaQع  �لعدو�ن،  وق∞  على  �لتهدFة  �تف�¥  وين�ص 

 ،Iيف قط�´ غز k’ة �أوFية، على �أن تكون هذ√ �لتهدF�يخ و�لعملي�ت �لفدQ�ل�صو� ¥Óإط�

و�أن “تد ’ح≥�k لل†صفة �ل¨ربية.

 Öن�÷� مع  �لف�ص�Fل  ع≥دت  a≥د   ،ÚÑن�÷�  Úب �’أو¤   âلي�ص �لتهدFة  وهذ√ 

�’إ�رش�Fيلي �لعديد من �لتهدF�ت، وc�نâ �’أخIÒ بو�ص�طة م�رشية ومبÑ�دIQ منه�.

�لتîفي∞  �لتهدFة:  على  �أ�ص��صه� حرcة حم��ص  على   âوقع �لتي  �’أهد�±  ومن 

من �ملع�ن�I �ملفروVصة على قط�´ غزI، حيQ å�أت �أن �لتهدFة يجÖ �أن تكون متÑ�دلة 

ومتز�منة، و�أن يتa ºك �◊�ص�Q، وaتí �ملع�بر، مب� aيه� معíaQ È، ب�لتز�من مع موعد 

 Ωت≥و �لتهدFة،  ”�إ�رش�Fيل“   âص†aQ ح�ل  يف  �أن¬  على  �أcدت  cم�  �لتهدFة.  �رشي�ن  بدء 

 íتa ة، ت�صتمر م�رش يفFيل“ عن �لتهدF�إ�رش�” âويف ح�ل تر�جع ،íaQ Èمع íم�رش بفت

.
165

Èملع�

و⁄ تكن حم��ص تعّد خي�Q �لتهدFة هو �لوحيد للتîفي∞ من وط�أI �◊�ص�Q، �إذ �صدد 

 Q�ع �◊�صaى مفتوحة لر≤Ñت حم��ص ت�Q�على �أن خي Q�مود �لزهfi ةcل≥ي�دي يف �◊ر�

.
166

عن غزI يف ح�ل ّ” aQ†ص �لتهدFة

�لتي  ”م�رش هي  �أن  �ل�صي��صي ◊رcة حم��ص،   Öملكت� FQي�ص  م�صعل،  و�أcد خ�لد 

�صعâ �إ¤ �لتهدFة، وم�صوDوليته� �أن تو�ج¬ �ملوق∞ �’إ�رش�Fيلي �ملطروì على ط�ولته�“، 
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م�صدد�k على �أن ”حم��ص ⁄ تعرVص �لتهدFة، وŒ�وبن� مع �مل�ص�عي �مل�رشية بهد± وق∞ 

�لعدو�ن على �صعÑن� وaQع �◊�ص�Q“. و�أ�ص�Q �إ¤ �أن حم��ص Œ�وبâ مع �÷هود �مل�رشية 

”للتو�صل �إ¤ تهدFة تÑد�أ ب¨زI، و“تد ’ح≥�k �إ¤ �ل†صفة، �رش• �أن تكون تهدFة متÑ�دلة 
ت†صمن  و�أن  و�غتي�ل،   ì�و�جتي قتل  من   Êل�صهيو� �لعدو�ن  يتوق∞  و�أن  ومتز�منة، 

�لتهدFة aQع �◊�ص�Q عن غزI، وaتí �ملع�بر cله� مب� aيه� معíaQ È يف Xّل وa�¥ وطني 

.
بa Ú�ص�Fل �مل≥�ومة“167

�لتهدFة يف  و�أعلنâ عن  �لفل�صطينية،  �ل�ص�حة  قوته� على   âتÑKأ� �أنه�  �Qت�أت م�رش 

 âë‚لعر�قيل، و� من   Òãللك  kصةVعر  âن�cو �نت¶�Qه�  ط�ل  �لتي  �لتهدFة  هذ√   ،Iغز

�إ¤  �لنه�ية  يف   âوو�صل �مل≥رتح�ت،  من  جمموعة   Èع تîطيه�  يف  �مل�رشية  �لو�ص�طة 

.
168

م≥رتì �لتهدFة على çÓK مر�حل

 Úة بFللتو�صل �إ¤ تهد k�ذل جهودÑأن م�رش ت� ∑Q�Ñي�ص �مل�رشي ح�صني مFد �لرcو�أ

�ملتÑ�دل“،  للعن∞   k�حد وت†صع  �لدم�ء،  ”ح≥ن  �إ¤  تهد±  و”�إ�رش�Fيل“،   Úلفل�صطيني�

بëيå تف†صي �إ¤ aQع �◊�ص�Q عن قط�´ غزI، وaتí �ملع�بر، وتîفي∞ مع�ن�I �صك�ن 

و�أعلن   .
169

ΩÓل�ص� fi�دK�ت  ’�صتÄن�±  �لطري≤  و“هد   ،Iغز وقط�´  �ل¨ربية  �ل†صفة 

�لرFي�ص مQ�Ñ∑ �أن �ت�ص�’ت م�رش م�صتمرI ب`”�إ�رش�Fيل“، و�ل�صلطة �لفل�صطينية، وحرcة 

�لف�علة،  �لدولية  �’أطر�±  وب≥ية   ،Iدëملت� و�لو’ي�ت  �’أوQوبي،  و�’–�د  حم��ص، 

من �أجل –≥ي≤ �لتهدFة، وVصÑ§ �◊دود، وتوÒa �’أجو�ء �ملو�تية لرaع �◊�ص�Q، و�إنه�ء 

 ،Iيلي يف غزF�أن �لت�صعيد �لع�صكري �’إ�رش� ∑Q�Ñي�ص مFد �لرcأه�› �ل≥ط�´. و�أ� I�مع�ن

ملو��صلة  �ملطلوبة  �لتهدFة  يوaر   ’ �ل≥ط�´  على  ”�إ�رش�Fيل“  تفرVص¬  �لذي   Q�و�◊�ص

.
170

�ملف�وVص�ت حول ق†ص�ي� �لوVصع �لنه�Fي �لتي �أطل≥ه� موD“ر �أن�بولي�ص

�أبو �ل¨ي§، KÓKة عن��رش يف خطة �لو�ص�طة  وحدد وRير �Q�ÿجية �مل�رشي، �أحمد 

�مل�رشية ق�kÓF �إن حم��ص يجÖ �أن توق∞ �إطÓ¥ �ل�صو�Qيخ من غزI على ”�إ�رش�Fيل“، 

 ،Iد�خل غز Úلفل�صطيني� Úصتهد�± �لن��صط�� Ωيليون يف �مل≥�بل بعدF�و�أن يتعهد �’إ�رش



م�رش وحم��ص

53

�صجن�ء  تÑ�دل  هو   Ê�ãل� �لعن�رش  �أن  و�أVص�±  �مل�صتهدaة.  �’غتي�’ت  عن  يكفو�  و�أن 

جلع�د  �’إ�رش�Fيلي  �÷ندي  م≥�بل  ”�إ�رش�Fيل“   ºتجزه– aل�صطيني   400 حو�›  ي�صمل 

�ص�لي§. وذcر �أن �لعن�رش �لã�لå هو �ل�صم�ì بفتí �ملع�بر �◊دودية بÚ غزI و”�إ�رش�Fيل“ 

مب�ص�عدI مر�قÚÑ �أوQوبيÚ، و�أVص�±: ”�إذ� aتâë �ملع�بر �صن†صمن تدa≤ �ل�صلع و�لن��ص 

.
و�ملو�د وcل �صيء، ولن ي�صعر �لفل�صطينيون يف غزI �أنهfi ºرومون cم� هB’� ºن“171

وبرR تو�a≤ �إقليمي ودو› على دعº قي�Ω م�رش بجهد لتë≥ي≤ تهدFة ت†صمن وق∞ 

�إطÓ¥ �ل�صو�Qيخ و�لعملي�ت �لع�صكرية �’إ�رش�Fيلية، ومن a ºّKتí مع�بر قط�´ غزa .I≥د 

�أوaدت وRيرQ�ÿ� Iجية �’أمريكية cوندوليز� Q�ي�ص Condoleezza Rice م�ص�عده� 

حول   Úمل�رشي�  ÚولDمل�صو� مع   åح�Ñللت  ،Iل≥�هر� �إ¤   David Welch وول�ص  ديفيد 

�ل�صي��صة  م�صوDول   Javier Solana �صو’ن�   Òيa�خ Qن دو�c ذلكcصو´، وVملو� هذ� 

.
172

�Q�ÿجية �’أوQوبية

من  �’أمريكي  �ملوق∞  cRي،   Ω�ح�ص �مل�رشية،  �Q�ÿجية   ºب��ص  çدëملت� وو�ص∞ 

 ÚيcÒمع �’أم çدëيد“. وق�ل ”نتDومو ºب�أن¬ ”د�ع Iة يف غزFد√ �لر�مية للتهدÓجهود ب

يف cل �صيء، وهº يعرVصون دوم�k �مل�ص�عدI و�لعون، هº لديهº حديå م�صمو´ عند 

�’إ�رش�FيليÚ، ونëن لدين� بع†ص �لد’ل [�لد�لsة[ على �لفل�صطينيÚ، من م�صلëة �÷ميع 

.
�لو�صول �إ¤ �لتهدFة“173

ق�مâ �◊كومة �مل�رشية بدوÒÑc Q يف �لو�صول �إ¤ �لتهدFة، و��صتف�دت من cونه� 

 Amos جلع�د  ع�مو�ص  �÷Ô�ل  �ل¨رVص  لهذ�   âلÑ≤و��صت �÷ميع،  من   k’وÑ≤م  k�و�صيط

 âصV�خ �أنه�  cم�   ،Iمر من   Ìcأ� �’إ�رش�Fيلية،   ´�aلد�  IQ�Rو يف  �مل�صوDول   ،Gilad

 âحم��ص حول هذ� �’أمر. وطو�ل �لوق Iونية مع قي�دK�Q�م ¬Ñت �ص�Q�ت وحو�Qم�ص�و

وVصعâ �ل≥�هرI �لرFي�ص fiمود عÑ��ص، ب�صفت¬ FQي�ص�k لل�صلطة �لفل�صطينية وRعيم�k ◊رcة 

aتí، يف �ل�صوIQ. ويف �مل≥�بل عÈّ �لرFي�ص عÑ��ص مر�k�Q عن ت�أييد√ غÒ �ملëدود للجهود 

، وط�لÖ �مل�صوDولÚ �مل�رشيÚ ”ب�لتدخل بكل جهدهº من �أجل �لتو�صل �إليه� 
174

�مل�رشية

.
[�لتهدFة[; لرaع �ملع�ن�I عن �ل�صعÖ �لفل�صطيني“175
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 ،Iمع�بر قط�´ غز íتa ة علىFء �لتهد�Qة حم��ص تعّول من وcحر âن�c ،�من جهته

و�لتîفي∞ من �’Ω’B �لتي يعي�صه� �أه�› �ل≥ط�´، و⁄ تكن ترى حرج�k من �إبد�ء �ملرونة 

�ل�صي��صية ◊م��ص،   Iل≥ي�د� �ملزيني، ع†صو  �أ�ص�مة   Q�لو�صي§. و�أ�ص� �مل�رشي  �لطر±   √�Œ

�إ¤ �أن حرcت¬ لن ت≥Ñل ب�أية تهدFة يف ح�ل ’ تت†صمن aQع �◊�ص�Q و�إع�دa Iتí �ملع�بر 

�لتهدFة  ”�إ�رش�Fيل“ متطلÑ�ت   âهل�Œ أن¬ يف ح�ل� على   k�م�صدد و�◊دودية،  �لتج�Qية 

. و�أ�ص�Q م�صت�ص�FQ Qي�ص �لوQR�ء �لفل�صطيني �مل≥�ل يف 
176

a�إن مãل هذ√ �لتهدFة لن تكون

غزI �أحمد يو�ص∞ �إ¤ �ملرونة �لتي �أبدته� �◊رcة مع �’قرت�ì �مل�رشي، وقÑوله� بتهدFة 

�أ�رشت  م�  ”�إذ�  و�حد   Öج�ن من   Èملع�  íتa �إ¤  م�رش   Qد�Ñت �أن  وتوقع   ،k’أو�  Iغز يف 

�إ�رش�Fيل على تعنته� و�أa�صلâ جهود �لتهدFة“، وق�ل �إن ��صتمر�Q �إغÓ¥ �ملعÈ ”�صيوKDر 

 .
�صلk�Ñ على �صوIQ م�رش، ويزيد �’حت≥�ن ب�صÖÑ �ملع�ن�I �لتي ��صتدت يف �ل≥ط�´“177

وذcر يو�ص∞ �أن هن�∑ قن�عة م�رشية توcDد �أن ��صتمر�Q �◊�ص�Q و�ل≥تل يف غزI يهدد �أمن 

.
178

م�رش

�◊رcة  “�صك  ن�رش،  fiمد  حم��ص،  ◊رcة  �ل�صي��صي   Öملكت� ع†صو  �أcد  cذلك 

 ’” �أن ت�صمل �لتهدFة ت�ص¨يل جميع �ملع�بر، وعلى Q�أ�صه� معíaQ È. وق�ل:   IQب†رشو

.
معنى للتهدFة من دون ت�ص¨يل �ملع�بر“179

و�أcدت حرcة حم��ص �أن¬ ’ و�صي§ غÒ �لو�صي§ �مل�رشي يف مÑ�حã�ت �لتهدFة و�أن¬ 

 ºلن�ط≤ ب��ص� Ωي برهوRوa Q�و�أ�ص .
180

Vص�من لتنفيذه� ويرجع �إلي¬ يف ح�لة �أي خر¥

 Qد على دوcم� �أc ،“مل�رشي� Öة �إ¤ �أن ”حم��ص حري�صة على �لتو��صل مع �÷�نcر◊�

.
181

Úأ�رشى �لفل�صطيني’� ì�رش� ¥Óة، ويف �إطFمل∞ �لتهد ì�‚ م�رش يف

غÒ �أن ”�إ�رش�Fيل“ ⁄ تلتزΩ ب�رشو• �تف�¥ �لتهدFة �لKÓãة، وهي: وق∞ �’عتد�ء�ت، 

وaتí �ملع�بر، وaQع �◊�ص�a .Q≥د خرقâ ”�إ�رش�Fيل“ �’تف�¥ 195 مرI، ح�صÖ �إعÓن 

�لذين  �ل�صهد�ء  عدد  وبل≠  �’إ�صÓمي،  �÷ه�د  ◊رcة  �لع�صكري   ì�ن÷� �ل≥د�ص  �رش�ي� 

 .
182k�ة 22 �صهيدFلتهد� Iرتa لÓخ Iص≥طو� يف قط�´ غز�
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وطk�≤Ñ لÑي�ن�ت �ملرcز �لفل�صطيني ◊≥و¥ �’إن�ص�ن، a�إن معíaQ È خÓل aرتI �لتهدFة 

 Öوهو م� ترت ،k�20 يوم k�يFجز íتaو ،k�طيلة 163 يوم k�≤ّل م¨لX (2008/12/19-9/19)

 êÓللع �ل≥ط�´،   êQ�خ �ل�صفر  من  �ل≥ط�´  �صك�ن  من  مو�طن   4,600 حرم�ن  علي¬ 

تلك  طو�ل  ب�لك�مل   k�≤م¨ل (�إيريز)  ح�نون   âبي  Èمع Xّل  cم�  �لدQ��صة.  مو��صلة  �أو 

�لفرتa .Iيم� �أغل≤ معÈ �ملنط�Q (ÊQ�c) يف وج¬ �ل�ص�دQ�ت و�لو�Qد�ت من و�إ¤ قط�´ 

 Rن�حل عو Èو�أغل≤ مع .k�34 يوم Iملد Iدودfi مي�تc إدخ�ل’ íتaو ،k�149 يوم Iغز

(�ملî�ص�ص ’إمد�د قط�´ غزI ب�لوقود) 78 يوم�k ب�صوc IQلية، وaمُتí ’إدخ�ل cمي�ت 

fiدودI ملدI 105 �أي�Ω. و�أغل≤ معc ÈرΩ �أبو �ص�⁄ (ΩÒc �ص�لوΩ) 127 يوم�k ب�صوc IQلية، 

.
183 k�56 يوم Iملد íتaو

 Iلذي ي�صل قط�´ غز� íaQ Èأو¤: �أن مع’� ;Ω�قQح¶ت�ن على هذ√ �’أÓوت¶هر م

 åحي ،k�قÓإغ� Ìcّل �’أX ،رش��Ñيلي مF�جي، دون �أي تدخل �إ�رشQ�ÿ� ⁄�مع �لع Iرش��Ñم

 Iصعة لل�صيطرV�ÿ� م�صة �’أخرىÿ� نية: �أن �ملع�بر�ãح¶ة �لÓمل� .§≤a k�20 يوم Iملد í pت aمُ

�’إ�رش�Fيلية Xلâ “رQ �◊د �’أدنى من �لÑ†ص�Fع و�’حتي�ج�ت �لفل�صطينية، لكي ي¶ل 

بدخول¬   íي�صم aيم�   ºكëتت  Úح وهي   ،k�مF�د �لكف�±  حدود  عند  �ل≥ط�´  �صك�ن 

�ملليون  ون�ص∞  �ملليون  حي�√   §‰ يف  ذ�ت¬   âلوق� يف   ºكëتت a�إنه�  �ملع�بر;  تلك  من 

�إن�ص�ن �لذين يعي�صون aي¬. aتëدد لهº �ل�صلع �لتي ي�صتهلكونه� وحجº �لدقي≤ و�لوقود 

�لذي ي�صتîدمون¬، وعدد �’أي�Ω �لتي يعa ºيه� �ل¶ΩÓ ب�ل≥ط�´، وتلك �لتي يتº خÓله� 

 Iزcبز وغر± �لعن�ية �ملر�îيوت وتعمل �ملÑت†ص�ء �ل åيëت�ص¨يل مولد�ت �لكهرب�ء; ب

.184
وح†ص�ن�ت �’أطف�ل... �إلخ

وع�صية �ملوعد �لر�صمي ’نته�ء �لتهدFة، �أعلنâ حم��ص وa�ص�Fل �مل≥�ومة �مل�صلëة 

”�إ�رش�Fيل“  ’أن  “ديده�،  وaQ†ص  �لتهدFة  �إنه�ء   ،2008/12/18 يف  �ل≥ط�´،  يف 

. وقد �أع≥Ö ذلك ت�صعيد بÚ �مل≥�ومة و”�إ�رش�Fيل“، وتÑ�دل 
185

⁄ تلتزΩ �أي�k من �رشوطه�

يف   Iغز على  �’إ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �إ¤  �أدى  �لتهدFة،  �إa�ص�ل  م�صوDولية  عن  لÓته�م�ت 

.2008/12/27



ت≥رير معلوم�ت

56

:2008 IôgÉ≤dG QGƒM .6

يف  ينع≥د  �أن   Qمل≥ر� من  c�ن  �لذي  �لف�ص�Fل،   Úب  Iل≥�هر�  Q�حو ت�أجيل  �نعك�ص 

2008/11/9، على �لعÓقة بÚ حرcة حم��ص و�ل≥ي�دI �مل�رشية. وذلك على �لرغº من 

��صتمر�Q حملة �’عت≥�’ت  نتيجة  ب�أن¬  aي¬  �مل�ص�cQة  �أن حرcة حم��ص برQت aQ†صه� 

�أن تÑدو  لعن��رشه� يف �ل†صفة �ل¨ربية من قÑل �ل�صلطة �لفل�صطينية. وقد حر�صâ م�رش 

من م�رش وحم��ص  ن¶ر cل  �لت�لية عن وجهة   Qل�صطو� و�صنتëدç يف   ،k�و�صيط  k�Ñع’

ب�لن�صÑة ◊و�Q �ل≥�هرI، و�أ�صÑ�ب ت�أجيل¬.

من بد�ية �’إعد�د للëو�Q ��صرتطâ حم��ص على ل�ص�ن ن�FQ ÖFي�ص �ملكتÖ �ل�صي��صي 

 íتa وطني مع Q�ل �لدخول يف �أي حوÑو¥، يف 2008/8/4، قRة مو�صى �أبو مرcرëلل

�أن ت≥∞ م�رش ”على م�ص�aة و�حدI من �÷ميع، و�أن يكون لديه� برن�مè و�Vصí لهذ√ 

.
�مل�ص�◊ة“186

وب�لن�صÑة مل�رش a≥د ق�ل �لرFي�ص ح�صني مQ�Ñ∑، يف حديå ÷ريدI �ل≥و�ت �مل�صلëة 

يف 2008/10/5، �إنن� ”’ ن≥∞ مع طر± على ح�ص�ب �لطر± �’Bخر، و�إ‰� ن≥∞ على 

�ل�صلطة   k�Ñمط�ل �أحد“،  على   k�أي�Q �أو   k�Qت�صو نفرVص  و’  �÷ميع،  من  مت�ص�وية  م�ص�aة 

�ل�ص∞،  بتوحيد  �صعÑه�;   Ω�أم� �لت�Qيîية  م�صوDوليته�  بتëمل  �لفل�صطينية  و�لف�ص�Fل 

ونÑذ �aÓÿ�ت و�’ن≥�ص�م�ت و�لت�رشذΩ، و”هذ� لن يتë≥≤ �إ’ ب�◊و�Q و��صتع�دI �لã≥ة 

.
�ملتÑ�دلة“187

 ،Iتف�¥ �ل≥�هر� Iل �لفل�صطينية م�صودF�م�رش على �لف�ص âعRويف 2008/10/20، و

 .Iع≥د√ يف 2008/11/9 يف �ل≥�هر k�Qن م≥ر�c لوطني �ل�ص�مل، �لذي� Q�وëلل k�هيد“

:
188

Iم� ت†صمنت¬ �مل�صود ºو�أه

1. �مل�صلëة �لوطنية �لفل�صطينية ت�صمو وتعلو aو¥ �مل�ص�لí �◊زبية و�لتن¶يمية.

2. وحدI �’أV�Qصي �لفل�صطينية ج¨ر�aي�k و�صي��صي�k، وعدΩ �ل≥Ñول بتجزFته� –â �أية 

Xرو±.
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3. �◊و�Q هو �لو�صيلة �لوحيدI ’إنه�ء �أية خaÓ�ت د�خلية.

ونÑذ  �لتëري†ص،  ووق∞  �لد�خلي،  �’عت≥�ل   ËرŒو �لفل�صطيني،   Ωلد� حرمة   .4

�لعن∞، وcل م� يكن �أن يوDدي �إلي¬ من و�ص�Fل و�إجر�ء�ت.

 Ω�لفل�صطيني م� د� Öلوطني هي ح≤ م�رشو´ لل�صع� ≥a�لتو� Q�5. �مل≥�ومة يف �إط

.k�مF�ل قÓحت’�

م�Q�ص   /Q�ذB�”  Iل≥�هر� (�تف�¥  �ل�ص�ب≥ة  �لرFي�صية  �ملرجعي�ت  على  �’عتم�د   .6

 /•�Ñص�” مكة  �تف�¥   -  “2006 ”�أي�Q/ م�يو  �لوطني   ¥�aلو� وKي≥ة   -  “2005

Èa�ير 2007“ - مÑ�دIQ �لرFي�ص/ fiمود عÑ��ص للëو�Q �ل�ص�مل ”حزير�ن/ يونيو 

.(Ω�ت �ل≥مة �لعربية �ملتعل≥ة ب�إنه�ء ح�لة �’ن≥�ص�Q�2008“ - قر

 Òوت�صي ،Q�ع �◊�صaQ :ل يفãتتم Iددfi Ω�وطني ذ�ت مه ≥a�7. ت�صكيل حكومة تو

�◊ي�I �ليومية لل�صعÖ �لفل�صطيني، و�’إعد�د ’إجر�ء �نتî�ب�ت FQ��صية وت�رشيعية 

جديدI، و�’إ�رش�± على �إع�دI بن�ء �’أجهزI �’أمنية.

عن   k�بعيد ووطنية  مهنية  �أ�ص�ص  على  �لفل�صطينية  �’أمنية   Iأجهز’� بن�ء   Iإع�د�  .8

�لف�ص�Fلية.

9. �إجر�ء �نتî�ب�ت FQ��صية وت�رشيعية متز�منة يف توقيâ متف≤ علي¬، ومر�جعة ق�نون 

�’نتî�ب�ت وk�≤a مل� ت≥ت†صي¬ م�صلëة �لوطن.

 Öلل�صع و�لوحيد  �ل�رشعي  �ملمãل  �لفل�صطينية  �لتëرير  من¶مة  وتفعيل  تطوير   .10

جميع   ºت†ص  åيëب  ;“2005 م�Q�ص   /Q�ذB�”  Iل≥�هر� ’تف�¥   k�≤Ñط �لفل�صطيني 

�ل≥وى و�لف�ص�Fل. و�◊ف�® على �ملن¶مة �إط�k�Q وطني�k ج�مع�k ومرجعية �صي��صية 

و�êQ�ÿ حيãم�  �لد�خل  و�نتî�ب جمل�ص وطني جديد يف   ،Úللفل�صطيني علي� 

�أمكن.

و�ل≥وى  �لف�ص�Fل  a�cة  علي¬   â≤a�تو �لذي   Q�إط’� يف  �لتهدFة  على  �◊ف�®   .11

�لفل�صطينية خÓل �جتم�ع�ته� ب�ل≥�هرI يومي 29 و2008/4/30.
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12. �تف≥â جميع �لف�ص�Fل وقوى �ل�صعÖ �لفل�صطيني على �أن �إد�IQ �ملف�وVص�ت 

�ل�صلطة  وFQي�ص  �لفل�صطينية  �لتëرير  من¶مة  �صÓحية  من  هي  �ل�صي��صية 

�لفل�صطينية، و�ملÑنية على ق�عدI �لتم�صك ب�’أهد�± �لوطنية، على �أن يتº عرVص 

��صتفت�ء  �إجر�ء  �أو  علي¬  للت�صدي≤  �لوطني  �ملجل�ص  على  �ل�ص�أن  بهذ�  �تف�¥  �أي 

حيãم� �أمكن.

”�أن  �مل≥�لة  �لفل�صطينية  �◊كومة  FQي�ص  هنية،  �إ�صم�عيل   íصVأو� �ل�صي�¥  هذ�  ويف 

مÓح¶�ت   Q�Ñعت’�  Úبع ت�أخذ  �أن  م�رش  من  ن�أمل  لذلك  بد�ية،  جمرد  �مل�رشية  �لوQقة 

وتعديÓت �لف�ص�Fل“. ولفâ �إ¤ �أن �ملÓح¶�ت �لتي قدمته� �لف�ص�Fل ”بع†صه� يتعل≤ 

ومن¶مة  و�’نتî�ب�ت  �مل≥�ومة  cموVصو´  ب�ملوق∞  يتعل≤  �’Bخر  و�لÑع†ص  ب�ل�صي�غة، 

 ì�‚إ� �أجل  من  �صيء  ن≥دc Ωل  ن�حيتن�  ”من  و�أVص�±:  �لتهدFة“.  �لتëرير وموVصو´ 

�◊و�c ،Q≥ر�Q �’إaر�ê عن �ملعت≥لÚ �ل�صي��صيÚ، وcن� ن�أمل �أن ي≥�بل بîطوK�‡ Iلة يف 

.189“ kÓ≤أمني يف �ل†صفة لي�ص م�صت’� Q�دو �أن �ل≥رÑل†صفة، ولكن على م� ي�

وتع�طâ حم��ص على �أ�ص��ص �أن وQقة ”�مل�ص�◊ة �مل�رشية“ مطروحة للن≥��ص و�إبد�ء 

�ملÓح¶�ت عليه�، ولي�ص للتوقيع و�لتنفيذ. و�صدد ع†صو cتلة �لت¨يÒ و�’إ�صìÓ �لÈمل�نية 

 k�قة لتكون �صيفQبتمرير �لو íت¬ ”لن ت�صمcدويل على �أن حرÈل� ìÓلت�بعة ◊م��ص �ص�

.
م�صلط�k على Qق�ب �ل�صعÖ �لفل�صطيني“190

 k�مرãم Iل≥�هر� Q�يى مو�صى: ”لكي يكون حوëعن حم��ص ي ÖF�ق�ل �لن ¬Ñمن ج�ن

’ بّد من مع�÷ة a�cة �لعن�وين �لوطنية ليتº تنفيذه� يف وقâ و�حد، ومنه� �إع�دI بن�ء 

 k�ب�ت“، م†صيف�îأمنية و�’نت’� Iبن�ء �’أجهز Iمني، و�إع�دR جدول ≥aرير وëمن¶مة �لت

�أن¬ ”’ بّد �أي†ص�k من مع�÷ة �ملل∞ �’أمني يف �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غزI ب�صكل متز�من، 

.
’ �أن ترت∑ �ل†صفة لÓإ�رش�± �’أمني �’أمريكي“191

�أجر�ه� وaد  �إعÓن نت�èF �ملë�دK�ت �لتي   â≤Ñجية �مل�رشية ��صتQ�ÿ� IQ�Rأن و� �إ’ 

 ،2008/11/4 �صليم�ن، يف  �للو�ء عمر  �لع�مة  �ملî�بر�ت  مدير  مع  من حرcة حم��ص 
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 Öأن ت�صتجي� ،ºء ب�صي�aو IÒجية �أحمد �أبو �ل¨ي§، �ل�صفQ�ÿ� يرRو Iع�د م�ص�عدÑب��صت

�ل�صلط�ت �مل�رشية ملط�لÖ �◊رcة، وت≥Ñل ب�إدخ�ل تعديÓت تر�عي –ف¶�ته� على بنود 

FQي�صية يف �لوQقة �لتي وVصعته� �ل≥�هرI; لتكون �أ�ص��ص�k يدوQ علي¬ �◊و�Q �لذي ترع�√ 

م�رش  ”بلوQته�  �لوQقة  هذ√  �لو�QدI يف   Q�كaأ’� �إن   âوق�ل �لفل�صطينية.  �لف�ص�Fل   Úب

من نت�èF جل�ص�ت حو�Q طويلة بÚ �لف�ص�Fل �لفل�صطينية نف�صه�، وخ�صو�ص�k حرcتي 

 Q�كaأن ”�’أ� âëصVقة، �أوQللو ≥Ñص �لتعديل �مل�ص†aQ ¤إ� IQ�وحم��ص“. ويف �إ�ص íتa

 k�Q�كaت عليه� �أو ي†صيفون �أÓبتعدي Q�ل �◊وÓملطروحة �صو± ي�أتي �لفل�صطينيون خ�

.192“ºلتي تت†صمنه� وهذ� �ص�أنه� Q�كaأخرى �إليه� �أو يتو�صعون يف �’أ�

�أن   Òغ  .Iو�حد ëcزمة  �÷وهرية  لل≥†ص�ي�   Iد�÷� �ملن�ق�صة  على  حم��ص  �أ�رشت 

ح≥ي≥ة  من  حم��ص  �أو�ص�•  يف  �ل�صك   åبع  Iل≥�هر� �جتم�´  aيه�   º u¶ُنم �لتي  �لطري≥ة 

�أهد�a ;¬a≥د �تîذ ط�بع�k �حتف�لي�k ي�ص�a ∑Qي¬ �لرFي�ص عÑ��ص مع وQR�ء �Q�ÿجية �لعرب 

يف �÷لو�ص على �ملن�صة (دون �أن يكون �أحد من حم��ص عليه�)، ºّK تل≥ى �لكلم�ت، 

�لرFي�ص  aي¬   Qي¨�د �لذي   âلوق� �للج�ن يف  �إ¤   Q�ل ق†ص�ي� �◊و sو
n �ل�ص�مر; و–مُ وينف†ص 

للرFي�ص   §≤a للتمديد  c¨ط�ء  �ملوD“ر  هذ�   Ωدîي�صت �أن  حم��ص   âخ�صي وقد  عÑ��ص. 

عÑ��ص، بينم� ”تن�Ω“ �ل≥†ص�ي� �÷وهرية �أو ت†صيع يف �أعم�ل �للج�ن، �لتي ⁄ تكن هن�∑ 

�أKن�ء �ملوD“ر. cم� ط�لâÑ حم��ص بë†صوQ عÑ��ص  �أموQه� يف   ºص�◊ Iت ج�د�Ñأية ترتي�

 ،Úaمن �لطر Q�و�صن�´ �ل≥ر ÚولDح≥ي≥ي يف م�صتوي�ت �مل�صو Dوa�تك çوحدو ،Q�وëلل

cم� �أبدت حم��ص ت�صككه� من جدية �لرFي�ص عÑ��ص يف �◊و�Q، يف �لوقâ �لذي ي�رش 

aي¬ على �إب≥�ء �أÌc من 600 معت≥ل �صي��صي من حم��ص يف �ل†صفة �ل¨ربية. ولذلك a≥د 

�أجمعâ قي�د�ت حم��ص يف �ل†صفة و�ل≥ط�´ و�êQ�ÿ على عدΩ �مل�ص�cQة، ب�عتQ�Ñ �أن 

هذ� �’جتم�´ �أقرب �إ¤ aّخ من�صوب من¬ �إ¤ حو�Q م�ص�◊ة. 

�أي قÑل يوΩ من �ملوعد  �أعلنâ حم��ص يف 2008/11/8،   Q�ل �ل�رشو´ يف �◊وÑوق

�مل≥رQ ’نع≥�د√، �أنه� لن ت�ص�a ∑Qي¬، و�أوVصí مو�صى �أبو مرRو¥ �أن عدΩ �مل�ص�cQة ج�ء 

 .
ب�صÖÑ ”عدΩ �إطÓ¥ معت≥لي �◊رcة [لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية[ يف �صجون �ل†صفة“193
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و�أوVصí خ�لد م�صعل يف �aتت�ì �ملوD“ر �لعربي �لدو› ◊≤ �لعودI، �لذي ع≥د يف 

وق�ل:  مع¬،   âوب�Œمل�رشي و� ب�÷هد   âÑحQ أن حم��ص�  ،2008/11/23 دم�ص≤ يف 

”ط�لÑن� مب�صتلزم�ت �أ�ص��صية ’إ‚�ì �◊و�Q، و�أ�رشQن� �أن يكون هن�∑ حو�Q ولي�ص جل�صة 
توقيع، ’ �أن ن�أتي �إ¤ توقيع �أو’k. وط�لÑن� ب�’إaر�ê عن معت≥لين� يف �ل†صفة، و�لنتيجة 

c�نâ �لت�صعيد، �أQ�دو� من حم��ص �أن ت�أتي ◊و�Q يجّرΩ �مل≥�ومة، وaرVص �رشو• على 

 k�Òأطر�± �مل�ص�◊ة“، م�ص� Úب Dوa�ن� ب�لتكÑهي �رشو• �لرب�عية. وط�ل Iكومة �÷ديد◊�

�إ¤ �أن حم��ص aQ†صâ “رير خطوتÚ ”�’أو¤ �أن نفوVص �ملف�وVص �لفل�صطيني، و�لã�نية 

.
�أن ‰دد �لتهدFة يف غزI لت�صíÑ خطوI ��صرت�تيجية“194

و�أcد �أبو مرRو¥ على �أن ”م�رش ’ ت�صتطيع �أن تتîلى عن �لوQقة �لفل�صطينية وعن 

�ل�رش�´، لي�ص a≥§ ب�صÖÑ �لÑعد �’أمني �ل≥ومي �مل�رشي، �إ‰� ’عتQ�Ñ�ت �صي��صية �أخرى، 

’أن �ملل∞ �لفل�صطيني �صيÑ≥ى �ملل∞ �ل�ص�خن، و�ص�حÖ �’أولوية �’أو¤ لدى �صن�´ 

.
�ل≥ر�Q يف م�رش“195

 Iق�د Úب k�aÓل�صي��صي ◊م��ص، �أن يكون هن�∑ خ� Öمد نز�ل، ع†صو �ملكتfi ونفى

�مل�ص�cQة   Ωبعد �ل≥�Vصي  �أن موقفه�  و�أcد   ،Q�ة يف �◊وcQ�مل�ص� �◊رcة على موVصو´ 

c�ن قر�k�Q ب`”�’إجم�´“، ن�aي�k وجود �أي تدخÓت يف قر�Q حرcت¬. و�أعلن �أن: ”هن�∑ 

 .“Úمل�رشي�  Iإخو’� ي¨†صÖ من هذ�  �أن ’  ”�أQجو  �نëي�k�R م�رشي�k ◊رcة aتí“، وت�بع 

وR�د ”c�ن هن�∑ تن�صي≤ c�مل بينهº (ي≥�صد �مل�صوDولÚ �مل�رشيÚ) وبfi Úمود عÑ��ص“. 

لدوQ م�رش، وŒ�وب�k مع   k�ت≥دير”  R�يëن’� ”ت¨�Vصâ“ عن هذ�  �أن حم��ص  �إ¤   Q�و�أ�ص

 k�Òمع م�رش“، م�ص ±Óأن حم��ص ”’ تريد �أن تدخل يف خ� k�دcDة �لوطنية“، موëمل�صل�

 ،Úهذ� �’أمر للم�رشي â¨إ¤ وجود ”�صو�هد“ تدلل على هذ� �’أمر، وق�ل �إن حم��ص �أبل�

.
196“ k�حكيم k�Q�ن ”قر�c ¬ب�أن Q�وëلت�أجيل �مل�رشي لل� Q�قر k�و��صف

 Òغ  mأجل� �إ¤  ت�أجيل¬   ”ّ �لذي  �ل�ص�مل،  �لفل�صطيني   Q�و◊� �إQج�ء  م�رش  وعزت 

�أطر�± aل�صطينية بينه� حرcة حم��ص،  ”تر�خي �’إQ�دI �ل�صي��صية“ لدى  �إ¤  م�صمى، 

تكون  �أن  cRي،   Ω�ح�ص  Òل�صف� �مل�رشية  �Q�ÿجية   IQ�Rو  ºب��ص �لن�ط≤  ��صتÑعد   åحي
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”c�نâ هن�∑ و�ص�Fل و�قرت�ح�ت  هن�∑ خطو�ت قريÑة يف �◊و�Q �لفل�صطيني، وق�ل: 

 ،k�يa�c يكن ⁄ êÓل�صي��صية، لكن �لع� Iد�Qيف هذ√ �’إ k�ملع�÷ة م� تر�√ م�رش تر�خي Iعد

و�’إQ�دI �أي†ص�k ⁄ تكن a�cية لدى بع†ص �’أطر�±“. و�أVص�±: ”�تîذن� �ل≥ر�Q بت�أجيل 

عندم�  �صي�صت�أن∞  �ملوVصو´  هذ�  �أن  �إ¤  مهمة   IQ�إ�ص� �مل�رشي  �لÑي�ن  وت†صمن   ،Q�و◊�

تتو�aر �’إQ�دI �ل�صي��صية �لRÓمة ل¬“. ونفى �أن يكون �لرFي�ص �لفل�صطيني fiمود عÑ��ص 

ت�أييد√ �÷هد �مل�رشي  ”c�ن و�Vصk�ë جد�k يف  �إن عÑ��ص  �أحد �’أطر�± �ملعرقلة، وق�ل 

cم� هو، وللوQقة �مل�رشية cم� قدمâ. و�لرت�جع ج�ء من ج�نÖ حم��ص و�Bخرين، وهذ� 

�لرت�جع ينÑ¨ي �أن يëلل بدقة، ونëن لدين� –ليلن� ل¬“197.

وحّمل �أحمد �أبو �ل¨ي§ حرcة حم��ص م�صوDولية a�صل �◊و�Q �لوطني �لفل�صطيني، 

�لذي c�ن م≥رk�Q ع≥د√ يف 2008/11/9، م�صk�Ò �إ¤ �أن FQي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية fiمود 

�أبو �ل¨ي§ قد �أcد يف موD“ر �صëفي  . وc�ن 
198

Q�و◊� ì�‚على �إ k�ن حري�ص�c ص��Ñع

≥د  عمُ �لذي  �لعرب  �Q�ÿجية  وQR�ء  �جتم�´  عن   åديëلل  ،2008/11/26 يف  ع≥د√ 

للتÑ�حå حول ح�ص�Q غزI و�◊و�Q �لوطني �لفل�صطيني، �أن م�رش عرVصâ وجهة ن¶ره� 

بوVصوì، م†صيف�k �أن �ل≥ر�Q �لذي �صدc Q�ن ل¬ fiوQيت¬ يف �لعمل �لوطني �لفل�صطيني، 

يف   Q�صتمر�’� عÑ��ص  fiمود  للرFي�ص  �لعرب  �Q�ÿجية  وQR�ء   Iدعو يوcDد  و�لذي 

�لف�ص�Fل   Úملة ب�c ي≤ م�ص�◊ة≤– Ú◊ لفل�صطينية� لل�صلطة  –مل م�صوDوليت¬ cرFي�ص 

�لرF��صية و�لت�رشيعية يف موعد و�حد.  �لفل�صطينية �ملتع�VQصة، و◊Ú ع≥د �’نتî�ب�ت 

 â– م� يز�ل Iء تفهمو� وجهة �لن¶ر �مل�رشية ب�أن قط�´ غز�QRوق�ل �أبو �ل¨ي§: �إن �لو

�ل≥�نونية، و�’هتم�Ω بعن��رشه� و�إ’ a≥دت  ب�لروDية �مل�رشية  �’حتÓل، ويجÖ �’أخذ 

لل≥†صية   âلتي وقع� �ÿ�ص�Fر  �صل�صلة  �إ¤  ب�’إVص�aة   ،k�يa�صVإ�  k�لفل�صطينية عن�رش� �ل≥†صية 

منذ 1991947/11/29. 

و�أ�ص�Q �أبو �ل¨ي§ �إ¤ �أن م�رش ت≥∞ على م�ص�aة و�حدI من cل �’أطر�± �لفل�صطينية، 

وق�ل �أcدن� للوQR�ء �لعرب �أن �لطرì �مل�رشي �أخذ ب�لكÒã من وجه�ت ن¶ر �’إخوI يف 

.
200

حم��ص. م�صدد�k على ��صتمر�Q م�رش يف جهود �◊و�Q �لفل�صطيني، وجمع �ل�صمل
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cم� ذcر �أبو �ل¨ي§ �أن �لطرì �مل�رشي بعد �’قتت�ل �لفل�صطيني �لد�خلي، وVرشب 

”�إ�رش�Fيل“ لل�صعÖ �لفل�صطيني، c�ن يف �إط�Qين; �’أول: –≥ي≤ �لتهدFة يف غزI ◊م�ية 
 k�ل�صطينيa k�صعVمن وDمب� يو Úصمل �لفل�صطيني� ⁄ّ :Ê�ãقوت¬، و�ل Úلفل�صطيني وت�أم� Öل�صع�

للتف�وVص مع ”�إ�رش�Fيل“، وت�أمÚ م�ص�◊هº حتى ’ ت†صيع �’أموQ. وق�ل �إن عدΩ –ديد 

 Q�ل≥ر� �إع�قة  يف   ≥◊� من¶مة  �أي  �إعط�ء   Ωعد �إ¤  يهد±  �لفل�صطيني   Q�وëلل �ص≥∞ 

 íم�ص�ل عن   ´�aلد� يف   Iيدcأ� م�صوDولية  مل�رش  �أن  و�أVص�±  �لزمني،  و�ل≥يد  و�مل�ص�◊ة 

�ل�صعÖ �لفل�صطيني، وم�رش –ملâ هذ√ �مل�صوDولية على مدى ت�Qيخ �ل≥†صية، و�صو± 

.201
“†صي aيه�

�لرFي�ص fiمود عÑ��ص يف Rي�Qت¬   â¨أبل� �أنه�  �أعلنâ م�رش عن  ويف 2008/12/25 

لل≥�هرI يف 2008/12/23، �أنه� �صتوج¬ مطلع �لع�Ω 2009، وبعد �إ“�Ω �لتهدFة يف قط�´ 

�ص�أن  قي�د�ته� يف  مع   åح�Ñللت  Iل≥�هر� �إ¤  �لف�ص�Fل  �إ¤ جميع   Iمنفرد دعو�ت   ،Iغز

.
202

�إطÓ¥ �◊و�Q �لوطني �لفل�صطيني
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 IõZ ´É£b ≈∏Y »∏«FGô°SE’G ¿Ghó©dG :kÉ©HGQ

(2009/1/18-2008/12/27)

�صّن �÷ي�ص �’إ�رش�Fيلي عدو�ن�k و��صع�k على قط�´ غزI يف 2008/12/27، وتو��صل 

. وقد تكÑد 
203 k�ëو5,450 جري k�و�أ�صفر عن �ص≥و• 1,334 �صهيد ،k�هذ� �لعدو�ن 22 يوم

 ،
204

�لعدو�ن هذ�  نتيجة   Q’دو  Q�ملي  1.9 ب≥يمة   Iرش��Ñم �قت�ص�دية  خ�ص�Fر   Iغز قط�´ 

.
205

Q’دو Q�تية حو�› 1.2 مليëنية �لتÑيف �ل Iرش��Ñر �ملF�ص�ÿ� â¨وبل

�أد�نâ �ل≥ي�دI �مل�رشية �لر�صمية هذ� �لعدو�ن على ل�ص�ن FQي�ص �÷مهوQية ح�صني 

 Iقو” بو�صفه�  ”�إ�رش�Fيل“  على   âوحمل �ل¨ي§،  �أبو  �أحمد  �Q�ÿجية  ووRير   ،∑Q�Ñم

من  �لعدو�ن  عن¬  �أ�صفر  م�  م�صوDولية  وحّملته�   ،Iغز قط�´  عن  �مل�صوDولة“  �’حتÓل 

�صهد�ء وجرحى. غÒ �أن �ملوق∞ �مل�رشي �لر�صمي ⁄ ي¨فل عن توجي¬ �لن≥د �إ¤ حم��ص; 

ب�إطÓقه�   ،2009/12/19 يف  ”�إ�رش�Fيل“،  مع  �لتهدFة   Q�نهي� م�صوDولية  �◊رcة   kÓمfi

�لعدو�ن  �أVص�±  a≥د  وبذلك،   .Iب¨ز �ملëيطة  �’إ�رش�Fيلية  �لÑلد�ت   √�Œ�ب �ل�صو�Qيخ 

�لعÓقة �◊�ص��صة و�ملتوترI بÚ حرcة  �إ¤ م�صل�صل   Iجديد kحل≥ة Iيلي على غزF�إ�رش’�

وحم��ص وم�رش، وهذ� م� �صنعرVص¬ يف �ل�صفë�ت �لت�لية.

�لعدو�ن  �أع≥�ب  �لع�رش�ت من �ملدن �مل�رشية، يف  �ل�صعÑي �صهدت  �مل�صتوى  وعلى 

 Úمل�رشي� Úمن �ملو�طن ±’B’� ت�Äم êخر åمة; حيîصV م¶�هر�ت تنديد ،Iعلى غز

 ،Ωو�لفيو �صوي∞،  وبني  و�ل�رشقية،  و�ل¨ربية،  و�’إ�صكندQية،   ،Iو�÷يز  ،Iل≥�هر� يف 

�لعدو�ن  مع  �مل�رشي  �لر�صمي  �لتع�طي  �ملت¶�هرون  �نت≥د  cم�  و�لدقهلية.  و�ملني�، 

�’إ�رش�Fيلي على غزI، وط�لÑو� �◊كومة �مل�رشية بفتí معíaQ È، ووق∞ ت�صدير �ل¨�R �إ¤ 

”�إ�رش�Fيل“، وطرد �ل�صفÒ �’إ�رش�Fيلي من �ل≥�هرI. وعلى خلفية هذ√ �لت¶�هر�ت تعرVص 
 ÚيQوãف�ية، وحزب �لعمل، و�لc ةcوحر ،Úت من �أع†ص�ء جم�عة �’إخو�ن �مل�صلم�Äمل�

�ل≥د�ص   Iت ÷ريد�ëت�رشي �مل�رشية. ويف  �’أمن  قو�ت  قÑل  من  لÓعت≥�ل   Úيc�صرت�’�

 ،Úمي معت≥لي جم�عة �’إخو�ن �مل�صلم�fi د �مل≥�صود، �أحدÑع ºد �ملنعÑد عcلعربي �أ�
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�أن �ل�صلط�ت تتع�مل بî�صونة ب�ل¨ة، وعد�ء مفر• مع a�cة �ل≥وى �لوطنية �لتي تت¶�هر 

.
206

Iمن �أجل غز

�’إ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  حم��ص،  حرcة   ºب��ص  çدëملت�  ،Ωبرهو aوRي  وو�ص∞ 

ب`”�’إعد�Ω �÷م�عي ل�صك�ن قط�´ غزI، ب†صوء �أخ†رش من جه�ت �إقليمية“. وق�ل: ت�أتي 

 â≤و�لت ،Iي ليفني �ل≥�هرÑيلية ت�صيF�جية �’إ�رشQ�ÿ� IيرRت وQ�R ت بعد �أن�Q�¨هذ√ �ل

�لرFي�ص مQ�Ñ∑، وهددت من هن�∑ ب�إ�ص≥�• حم��ص. وc�ص∞ عن �أن �ل≥�هرI �ت�صلâ يف 

2008/12/26 ”ب≥ي�د�ت [من[ حم��ص، و�أخÈتهº �أن �ليوΩ [2008/12/27[ �صيكون 

 .
207“Iهدوء ب¨ز

 Úل يومÑت م�رش يف 2008/12/25; قQ�R يلية قدF�جية �’إ�رشQ�ÿ� IيرRو âن�cو

موD“ر �صëفي مع وRير �Q�ÿجية  �لعدو�ن على قط�´ غزI، وهددت خÓل  بدء  من 

تطل≥ه� حرcة حم��ص  �لتي  �ل�صو�Qيخ  ب�إ�صك�ت   ،∑Q�Ñم �لرFي�ص  ل≥�Fه�  بعد  �مل�رشي، 

، و�أVص�âa ب�أن �ملوق∞ يف غزI �أ�صíÑ يãل ع≥Ñة يف طري≤ �إق�مة �لدولة 
208

من �ل≥ط�´

م�صكلة   âلي�ص  Iغز قط�´  على  حم��ص   Iصيطر�” �إن  ليفني   âوق�ل  .
209

�لفل�صطينية

’إ�رش�Fيل a≥§، نëن نتفهº �حتي�ج�ت م�رش، ولكن م� نفعل¬ هو تعÒÑ عن �حتي�ج�ت 

.
�ملنط≥ة“210

�إن   kÓF�ق ليفني  ت�رشيë�ت  على  �ل¨ي§،  �أبو  �أحمد  �مل�رشي  �Q�ÿجية  وRير  وعل≤ 

�لع�صكري“،  �لت�صعيد   Ωوعد �لنف�ص،   §ÑصV  IQرشوV لليفني  �أcد   ∑Q�Ñم ”�لرFي�ص 
.

211
وVرشوIQ �إنه�ء �صي��صة �لع≥�ب �÷م�عي

ويف �أع≥�ب �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على غزI، �أد�ن �أبو �ل¨ي§ �لت�صعيد �’إ�رش�Fيلي، و�أcد 

�أن �لهد± من دعوI ليفني �إ¤ Rي�IQ م�رش c�ن �لعمل على منع �لهجوΩ �’إ�رش�Fيلي على 

. وق�ل يف م≥�بلة بãه� �لتلفزيون �مل�رشي، Qد�k على �صوD�ل حول �إعΩÓ ”�إ�رش�Fيل“ 
212

Iغز

قÑله�  و�ل�صو�هد  �ملوD�رش�ت  �ص�هد   ∑Q�Ñم �لرFي�ص  ”�إن   :Iغز على   Ωلهجو� بنيته�  مل�رش 

 Öطلa  ،Úلفل�صطيني� و�صي†رشبون  نو�ي�،   ºعنده  ÚيليF�إ�رش’� �إن  وق�ل   ...Ω�أي� بKÓãة 
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ت�أÒK√ على  ل¬  �صيكون  �لفل�صطينيÚ; ’أن¬  �صّن هجوΩ على  ليëذQه� من  ليفني  م≥�بلة 

 ¥Óإط�  ”ّ �إ¤ م�رش  �’إ�رش�Fيلية  �Q�ÿجية   IيرRليلة و�صول و” . وق�ل: 
213“ºإقلي’� cل 

60 �ص�Qوخ�k من قط�´ غزI“، معتk�È �أن �إطÓ¥ هذ√ �ل�صو�Qيخ يف هذ� �لتوقيc â�ن 

.
�لهد± من¬ تو�صيل ”Q�ص�لة معينة مف�ده� �إa�ص�ل �÷هد �مل�رشي“214

�إبر�هيº، ن�FQ ÖFي�ص cتلة �’إخو�ن �مل�صلمÚ يف   Úأى ح�ص�Q ،ومن جهة �أخرى

�ل¨ي§ وليفني،  �أبو  �إKر ل≥�ء   Iل≥�هر� �أمُعلن من  �أن قر�V Qرشب غزI قد  �لÈمل�ن �مل�رشي، 

وو�ص∞ �إبر�هيº م� حدç ب�ملجزIQ �لÑ�رشية وحرب �’إب�دI �÷م�عية، وط�لÖ بوق∞ 

.
215

Úلفل�صطيني� Ω�أم� íaQ Èمع íتaو ،k�Qوa “يلF�يعي �إ¤ ”�إ�رشÑلط� R�¨ت�صدير �ل

cم� �أد�ن جمل�ص �ل�صعÖ �مل�رشي �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على قط�´ غزI، و�تهº �أحمد 

�رشوFQ ،Qي�ص �ملجل�ص، ”�إ�رش�Fيل“ بعدΩ �حرت�Ω �تف�¥ �أو�صلو، وQ�أى �أن ”�إ�رش�Fيل“ هي 

 ،ºعن �أنف�صه k�رشعي� k�ع�aلي�ص �إ’ د Úعن �لفل�صطيني Qب�’عتد�ء، و�أن م� ي�صد IQد�Ñمل�

  .
216

Ê�ب¬ �ل≥�نون �لدو› �’إن�ص íي�صم

ومن جهت¬، �أ�صدQ �لرFي�ص مQ�Ñ∑ تعليم�ت ب��صت≥Ñ�ل cل Vصë�ي� �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي 

 .
217

من �مل�ص�بÚ عÈ معíaQ È، وت≥دË �لرع�ية �لطÑية �لRÓمة لهº يف �مل�صت�صفي�ت �مل�رشية

من   Úلفل�صطيني� �÷رحى  ملÄ�ت   ì�ل�صم�  Ωبعد حم��ص  حرcة   âتهم� م�رش  �أن   Òغ

 êينعون خرو Èوق�ل �أبو �ل¨ي§ �إن ”�مل�صيطرين على �ملع .êÓللع Iقط�´ غز IQم¨�د

 .
218“ºهQوÑن ننت¶ر عëرحى، ون÷�

 Èمع âëتa حم��ص، نفى �أن تكون م�رش قد ºب��ص çدëملت� ،Ωي برهوRوa إ’ �أن�

 íبه� �أبو �ل¨ي§، و�’أ�صل �أن تفت çص �للهجة �لتي –د†aيف �’أ�ص��ص، وق�ل ”نر íaQ

.
م�رش معÈه� لÓأحي�ء ’ لÓأمو�ت، cي يعود جرح�ن� يف تو�بيâ م�رشية“219

 ،Úمل�رشي� Úم�نية من �÷ر�حK 2008/12/28 ل�صلط�ت �مل�رشية يف� âوب�مل≥�بل منع

ع�جلة  جر�حية  عملي�ت  ’إجر�ء   Iغز قط�´  �إ¤  �لدخول  من   ،ºله  ÚيÑط  Úومع�ون

. �إ’ �أن وRير �ل�صëة �مل�رشي ح�” �÷Ñلي نفى يف 2009/1/8 �أن 
220

÷رحى �لعدو�ن
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يكون �÷�نÖ �مل�رشي منع دخول �’أطÑ�ء �إ¤ قط�´ غزI عÈ معíaQ È، موVصk�ë �أن 

.
221

�÷�نÖ �’إ�رش�Fيلي هو �لذي منع �’أطÑ�ء من �لدخول �إ¤ �ل≥ط�´

�مل�رشي،  �لتلفزيون  �أذ�عه�  cلمة  يف  �مل�رشي،  �لرFي�ص  حّمل   2008/12/30 ويف 

وق�ل   .Iقط�´ غز ل¬  يتعرVص  �لذي  �’إ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �مل�صوDولية عن  حرcة حم��ص 

موجه�Óc kم¬ �إ¤ ق�دI حم��ص ”ل≥د حذQن�ºc مر�k�Q من �أن aQ†ص “ديد �لتهدFة �صيدaع 

�لتهدFة هي  لتمديد  �مل�رشي  �إع�قة �÷هد  �أن   ºدن� لكcو�أ ،Iللعدو�ن على غز �إ�رش�Fيل 

. cم� �أعلن �لرFي�ص مaQ ∑Q�Ñ†ص¬ لÓعتد�ء�ت 
دعوI مفتوحة ’إ�رش�Fيل لهذ� �لعدو�ن“222

�’إ�رش�Fيلية على �ل�صعÖ �لفل�صطيني و�أد�نه�، مط�لk�Ñ ق�دI ”�إ�رش�Fيل“ بوق∞ �’عتد�ء�ت 

�ÿطر  �لوVصع  ’حتو�ء  م�رش  QوDية  ”�إن  و�أVص�±:  �رش•.  �أو  قيد  دون  من   Qلفو� على 

 Öلدم�ء �ل�صع k�ة، ح≥نFللتهد Iلعود� íيلي، مب� يتيF�لر�هن ت�صتهد± وق∞ �لعدو�ن �’إ�رش�

. و�أcد �لرFي�ص مQ�Ñ∑ �أن م�رش لن 
�لفل�صطيني، و�إع�دa Iتí �ملع�بر تîفيف�k ملع�ن�ت¬“223

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ‡ãلي  غي�ب  �’إن�ص�نية، يف  �◊�’ت   Ω�أم� �صوى   íaQ  Èمع  íتفت

ومر�قÑي �’–�د �’أوQوبي، ومب� يî�ل∞ �تف�¥ �لع�c ،2005 Ωي ’ ت�ص�Q∑ يف تكري�ص 

 .
224

�لف�صل بÚ �ل†صفة و�ل≥ط�´

غÒ �أن مر�صد �’إخو�ن �مل�صلمÚ يف م�رش، fiمد مهدي ع�aQ ،∞c†ص �’نت≥�د�ت 

�أن¬  ”موD�مرI على �÷ه�د Vصّد �ل�صه�ينة“. وQ�أى  �لتي توّج¬ ◊رcة حم��ص، و�عتÈه� 

 .
225“Ωعنه� �ليو åدي◊� Rإن¬ ’ يجو�a ،ة يف بع†ص �’أخط�ءcر◊� âحتى �إن وقع”

�لتي  �◊رب  يف  �مل�رشي  �لر�صمي   Qب�لدو �ملع�VQص  �لعمل  حزب  ندد  جهت¬  ومن 

ت�صّن ح�لي�k، وق�ل جمدي �أحمد ح�صÚ، �’أمÚ �لع�Ω للëزب: ”�إن جم�ل مQ�Ñ∑ ي�صعد 

 ÚيQوãل� وجم�عة  �لعمل  حزبمُ   ºته� cم�   .“Úلفل�صطيني�  ±’B� جãة  على   ºكëلل

 íبفت”  ÚÑمط�ل �’إ�رش�Fيلي،  �ملëتل   ºدع على  ب�لعمل  �مل�رشية  �ل�صلط�ت   Úيc�صرت�’�

.
226“Iيف �ل�صفر �إ¤ غز ÚÑب�ب �÷ه�د للر�غ

يف   âëÑأ�ص� م�رش   IQصو� ”�إن  cف�ية:  حرcة  من�ص≤  م�صطفى  �÷ليل  عÑد  وق�ل 

 .
�◊†صي†ص، ب�صÖÑ �لدعº �لذي ي≥دم¬ �لن¶�Ω ’إ�رش�Fيل“227



م�رش وحم��ص

67

وc�نâ جم�عة �’إخو�ن �مل�صلمÚ يف م�رش قد دعâ �ل�صعوب �لعربية و�’إ�صÓمية 

للوقو± Vصّد م� �أ�صمت¬ ”�لتو�طوD من قÑل مع¶º �’أن¶مة و�◊كوم�ت �لعربية و�’إ�صÓمية، 

�لتي ي�صتعÚ به� �لعدو يف Vرشب¬ للم≥�ومة �لفل�صطينية، و�Qتك�ب جم�QR وح�صية يف ح≤ 

.
�ل�صعÖ �لفل�صطيني �’أعزل“228

 íaQ  Èمع  íتa تريد  ب�أنه�  حم��ص  حرcة   2009/1/2 يف   ∑Q�Ñم �لرFي�ص   ºو�ته

لÓ�صتëو�ذ علي¬ وحده�. و�أ�ص�Q �إ¤ وجود خم�صة مع�بر �أخرى، وق�ل �إن حرcة حم��ص 

 âو��صتط�ع ،íaQ Èوبي، و�ل�صلطة �لفل�صطينية من معQطردت مندوبي �’–�د �’أو”
م�رش ب�لتف�هº مع �إ�رش�Fيل �ل�صم�ì بفتë¬ لعÑوQ �◊�’ت �’إن�ص�نية، بينم� منعâ حرcة 

.
229“è◊� ري†صةa أد�ء’ Èملع� QوÑمن ع Úلفل�صطيني� ê�حم��ص �◊ج

 Iزير÷� I�ل�صي��صي يف حم��ص خ�لد م�صعل، يف م≥�بلة مع قن� Öي�ص �ملكتFQ دcيم� �أa

 Q�ع �◊�صaQ بو�بة Òمن غ ...Iأهل غز� Öط�îي ’أحد �أن ي¨Ñية، على �أن¬ ”’ ينF�لف†ص�

وaتí �ملع�بر“، و�أVص�± ب�أن cل �÷هود مرحÖ به� �رشيطة ”�أن يتوق∞ هذ� �لعدو�ن 

�لهمجي على غزI، و�أن يرaع �◊�ص�Q عن غزI، و�أن يفتí معíaQ È، و�أن ي�أخذ �لعرب 

: kÓF�ي�ص �مل�رشي قFم�صعل �لر Öوخ�ط .“Iعن غز Q�بك�رش �◊�ص kÓعa خطو�ت عملية

 íaQ  Èمع هذ�  ت�Qيîية،  م�صوDولية  علي¬   Ωليو�  ∑Q�Ñم ح�صني  �لرFي�ص 

ت�صيء   ’ حم��ص   Ωليو� عن≥ك...،  يف  �أم�نة  هذ�   ،∑Q�Ñم �لرFي�ص   Iصي�د� ي� 

’أحد، حم��ص ي� �صي�دI �لرFي�ص لي�صâ خطر�k على م�رش، حÚ يمُعتدى على 

�إن�ص�ن  �أVQص م�رش، �أهل غزI، و�أهل aل�صطÚ مع cل جندي م�رشي، وcل 

م�رشي، �صيد�aعون عن حمى م�رش، �ÿطر لي�ص من غزI على م�رش، �ÿطر 

�أقوله�  ت�Qيîية  ◊¶ة  هذ√   ،]Úأمريكي’�] �’أمcÒ�ن  ومن  �إ�رش�Fيل،  من 

.
230

∑Q�Ñي�ص ح�صني مFللر

ويف cلمة م�صجلة بمâãُ يف 2009/1/2، ق�ل خ�لد م�صعل �إن حم��ص طرحâ يف 

 ÚÑو�ملر�ق وم�رش،  �ل�صلطة،  من  cل  aيه�  ت�صرت∑   ،íaQ  Èمع �أRمة  ◊ل  �صي¨ة  �ل�ص�ب≤ 

وRير  م�صعل  و�أبل≠   .
231

ì�قرت’� لهذ�   çدëي  ⁄  Qتطو �أي  �أن   k�م†صيف  ،ÚوبيQأو’�
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�Q�ÿجية �لرو�صي �صÒجي ’aرو± Sergey Lavrov، يف �ت�ص�ل ه�تفي، ��صتعد�د√ 

.
232“Iعن قط�´ غز Q�ع �◊�صaQ •ة، �رشëلوق∞ �ملو�جهة �مل�صل”

ت�صنه�  �لتي  للëرب  �مل�رشو•   Òي وغQلفو� ”�لوق∞  �إ¤  هنية  �إ�صم�عيل  دع�  cم� 

�مللف�ت  من�ق�صة  قÑل  �ملع�بر،  a�cة   íتaو  ،Q�ص�◊� و�إنه�ء   ،Iغز قط�´  على  �إ�رش�Fيل 

 .
233“Úلفل�صطيني� Úمل�ص�◊ة ب� ≥≤ëصية وطنية يVQعلى �أ Q�أخرى، و�لدخول يف حو’�

 íتa Iو�إع�د Iعن غز Q�ع �◊�صaة حم��ص، برcل≥ي�دي يف حر� ،Q�مود �لزهfi Öوط�ل

.
234

معíaQ È وa�cة �ملع�بر

ومن ج�نÑ¬، �نت≥د fiمد نز�ل، ع†صو �ملكتÖ �ل�صي��صي ◊رcة حم��ص، ت�رشيë�ت 

 Qأن ت�صد� k�ملة“ م�صت¨ربDإذ و�صفه� ب`”�ملو� ،íaQ Èمع íتa ي�ص �مل�رشي حول ق�نونيةFلر�

ت�رشيë�ت cهذ√ من Rعيº �أÈc دولة عربية. و�أVص�±: ”�إنن� cن� نتوقع �أن يîرê �لرFي�ص 

مQ�Ñ∑ ب≥ر�Q�ت ت�Qيîية، يعلن aيه� aتí �ملعÈ، ووق∞ ت�صدير �ل¨�R �إ¤ �إ�رش�Fيل، ولكن 

 Q�ص�◊� �إن  ق�ل  عندم�   ºلهÑق �مل�رشي   Öل�صع�  Ωو�صد �’أمة،   Òجم�ه  Ωصد�  ∑Q�Ñم

.
235“íلن يمُفت íaQ Èصي�صتمر، و�إن مع�

وc�ن وRير �Q�ÿجية �مل�رشي �أحمد �أبو �ل¨ي§ قد �أcد، خÓل موD“ر �صëفي م�صرت∑ 

ب�ب�ج�ن Ali Babacan يف  �لرتcي علي  مع وRير �Q�ÿجية  ع≥د√ يف 2008/12/29 

�أن≥رI، �تف�¥ �لروDى �مل�رشية �لرتcية حول �◊�جة للوق∞ �لفوQي ’إطÓ¥ �لنÒ�ن من 

 ¥Óل �’أطر�± عن �إطc �يهa ∞ة تتوقFمن �لتهد Iيل“، وبدء مرحلة جديدF�إ�رش�” Öج�ن

�لنÒ�ن، ومن Vصمنه� وق∞ �إطÓ¥ �ل�صو�Qيخ �لفل�صطينية. و�أوVصí �أن ”�لطرì �مل�رشي 

.
236“Öهذ√ �◊زمة من �ملط�ل Úلية لكيفية ت�أمB� يف åëÑملع�بر، و�ل� íبفت k�أي†ص� Öيط�ل

ويف 2008/12/31 ع≥د وQR�ء �Q�ÿجية �لعرب �جتم�ع�k ط�k�FQ يف �ل≥�هرI، �أد�نو� 

aي¬ �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على قط�´ غزI، وط�لÑو�، يف �لÑي�ن �ÿت�مي، ”�إ�رش�Fيل“ بوق∞ 

aوQي لل≥ت�ل، وaك �◊�ص�Q. و�صدد �لÑي�ن على �مل�ص�◊ة �لفل�صطينية، و�لتهدFة، ودع� 

وق�ل  �ل≥ط�´.  على  �’إ�رش�Fيلية  �’عتد�ء�ت  لوق∞  جل�صة  لع≥د  �لدو›  �’أمن  جمل�ص 
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�لÑي�ن �إن¬ ّ” تفوي†ص ÷نة عربية وQ�Rية برF��صة �ل�صعودية، لل�صفر �إ¤ نيويوQ∑ للتëر∑ 

 .
237

يف جمل�ص �’أمن ’�صت�صد�Q قر�a QوQي بوق∞ �ل≥ت�ل

 ،“Òãب�لك  âص�هم� ”م�رش  �أن  �إ¤  �ل¨ي§  �أبو  �أحمد  �مل�رشي  و�أ�ص�Q وRير �Q�ÿجية 

 .Iجية �لعرب حول �لعدو�ن على غزQ�ÿ� ء�QRعن �جتم�´ و Qي�ن �ل�ص�دÑص �ل�îيم� يa

�أبو �ل¨ي§ �أن م�رش �صو± ت�صعى ’إجر�ء �أÈc قدQ من �مل�ص�وQ�ت مع �’أع†ص�ء  و�أعلن 

 ¥Óإط� وق∞  على حتمية  �صرتcز  بÓد√  �أن جهود   k�دcDمو �’أمن،  �لد�FمÚ يف جمل�ص 

تكتفي  متو�Rنة   Òغ ل¨ة   Ω�دîصت�� يتف�دو�  �أن  �لعرب  من  �ل¨ي§  �أبو   Öوطل  .
238

Q�لن�

بتوجي¬ �للوΩ �إ¤ ”�إ�رش�Fيل“ عن �لهجم�ت على غزI، �إذ� c�نو� يريدون من جمل�ص �’أمن 

مع  م≥�بلة  يف  �ل¨ي§  �أبو  وق�ل   .Iغز قط�´  يف   IرF�لد� �◊رب  ’إنه�ء  �إجر�ء  يتîذ  �أن 

a†ص�Fية �لعربية: ”يجÖ يف هذ� �ل¶ر± ب�ل≠ �ل�صعوبة �أن ن¶هر بع†ص �ملرونة لكي ن≥نع 

.
239“Q�لن� ¥Óن� لوق∞ �إطÑخرين مبط�لB’�

�لعرب  �Q�ÿجية  وQR�ء  �جتم�´  قر�Q�ت  حم��ص  حرcة  �نت≥دت  جهته�،  ومن 

�’جتم�´  م� �صدQ عن  �إن  �أبو Rهري  �ص�مي  �◊رcة   ºب��ص  çدëملت� ب�ل≥�هرI، وق�ل 

”هزيل“، و�عتÈ �أن �إح�لة �ل≥†صية على جمل�ص �’أمن تعني �أن �لدول �لعربية aQعâ يده� 
.

240
عن �ل≥†صية

لدQ��صة   Iم�صتعد” حرcت¬  �أن  ط¬،  �أين  حم��ص،  حرcة  يف  �ل≥ي�دي  �أعلن  cم� 

 Q�ع �◊�صaQو k�Qوa يل بوق∞ �لهجم�تF�إ�رش� Öتط�ل ،Iة يف قط�´ غزFم≥رتح�ت للتهد

Vص علين� �أي عرVص، a�صو± ندQ�ص¬.  pر c�مkÓ عن قط�´ غزI“. و�أVص�± �أن¬ ”�إذ� م� عمُ

.
241“ kÓم�c Q�ع �◊�صaوتر k�Qوa توق∞ �لعدو�ن IQد�Ñن مع �أي مëن

 ¥Óإط� لوق∞  ن≥�•،   çÓK من   ،IQد�Ñم �مل�رشي  �لرFي�ص  �أعلن   2009/1/6 ويف 

:
242

IQد�Ñوتت†صمن �مل ،Q�لن�

 Iملد Q�لن� ¥Óي ’إطQوa ∞ل �لفل�صطينية جميعه� بوقF�يل“ و�لف�صF�ول ”�إ�رشÑ1. ق
fiدودI; ’إت�حة �لفر�صة ’إي�ص�ل مو�د �’إغ�Kة �إ¤ �صك�ن غزI من خÓل ‡ر�ت 

 .Iددfi
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�’أوQوبي  �’–�د  ‡ãلÚ عن  �إ¤   kةa�صVإ�  ،Úيل“ و�لفل�صطينيF�إ�رش�” تدعو م�رش   .2

�لر�هن  �لوVصع   Q�تكر  Ωصم�ن عدV لÑص� ملن�ق�صة  لÓجتم�´;  �أخرى،  وجه�ت 

 Öأي منع تهري� ،Iحدود قط�´ غز §ÑصV لÑوتت†صمن هذ√ �ل�ص .√Qومع�÷ة جذو

�’أ�صلëة من م�رش �إ¤ �ل≥ط�´، وهو مطلÖ �إ�رش�Fيلي �أ�ص��صي. وت≥وΩ ”�إ�رش�Fيل“ 

وم�رش ب�مل≥�بل بفتí �ملع�بر �لÈية. 

 Úب �ل�رش�´  �إنه�ء  �إ¤  يهد±  �لفل�صطينية  للم�ص�◊ة   k�Q�حو م�رش  ت�صت†صي∞   .3

م≥Ñولة من  aل�صطينية جديدI تكون  aتí وحم��ص، وت�صكيل حكومة  حرcتي 

ج�نÖ �ملجتمع �لدو›.

و�أعلنâ حرcة حم��ص وجود بع†ص �لتëف¶�ت على �ملÑ�دIQ �مل�رشية، و�أن ”�’أمر 

. غÒ �أن خ�لد م�صعل، aQ†ص وجود قو�ت دولية a��صلة، �أي�c k�ن 
م� R�ل قيد �لدQ�ص“243

نوعه� و�صكله� وحجمه� يف �ل≥ط�´، معتk�È �أن �لهد± من وجود هذ√ �ل≥و�ت هو 

�لفل�صطيني“.   Öل�صع� �’إ�رش�Fيلي على ح�ص�ب  �لعدو  ”تهدFة c�ملة مع  �إ¤  �لو�صول 

 Òص ”غ��Ñمود عfi ي�صFعلي¬ �لر ≥a�يو √Òر �أن �أي �تف�¥ دو› يف جمل�ص �’أمن �أو غcوذ

�لرتcي   ÚKعوÑمل�  â¨أبل� حم��ص  �أن  على  م�صعل  و�صدد  �لفل�صطينية“.  للم≥�ومة   Ωملز

aك  على   kرش�حة� ين�ص   ’ دو›   Q�قر م�رشو´  �أي  ت≥Ñل  لن  �أنه�  وغÒهم�  و�لرو�صي 

.
244

íaQ Èمع íتaو ،Q�ص�◊�

 ≥◊ IQي¬ م�ص�دa مة، ’أن ذلكF�ة دFل تهدÑ≤ة ”لن تcم� �صدد م�صعل على �أن �◊رc

�مل�رشية  ت≥Ñل �ÿطة  لن  �أن حرcت¬  و�أcد م�صعل   .
�مل≥�ومة“245 �لفل�صطيني يف   Öل�صع�

 k�ëتaو  ،Q�ص�ëلل  k�عaQو  ،k�يQوa  k�ب�ëو�ن�ص  ،Q�لن�  ¥Óإط’  k�يQوa  k�وقف تت†صمن   ⁄ م� 

.
246

للمع�بر

ويف cلمة �أل≥�ه� يف �÷ل�صة �’aتت�حية ل≥مة غزI �لط�FQة �لتي ع≥دت يف �لدوحة 

يف 2009/1/16، ب��صa º�ص�Fل �مل≥�ومة، حدد م�صعل مط�لÖ �ل≥وى �لفل�صطينية �لتي 

ّ” �’تف�¥ عليه� وهي: توق∞ �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي، و�ن�صë�ب �لعدو من غزI، وaQع 

.
247

íaQ Èجميع �ملع�بر ويف م≥دمته� مع íتaجعة، وQ Óب Iعن غز Q�ص�◊�
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 kIÈمل�رشية، معت� IQد�Ñيف م�رش �مل Úومن ن�حيته�، �نت≥دت جم�عة �’إخو�ن �مل�صلم

�لر�مية  �لعربية  �÷هود   IQم�ص�د هو   âلتوقي� هذ�  يف  عنه�  �’إعÓن  من  �لهد±  �أن 

’إ�صد�Q قر�Q من جمل�ص �’أمن �لدو›، cم� �أنه� ت�ص�وي بÓ÷� Úد و�ل†صëية، ويكتنفه� 

.
248

�ل¨موVص، خ��صة ÷هة �لطر± �لفل�صطيني

وc�نâ م�رش قد �أعلنâ عن �إجر�ء �ت�ص�’ت مع �مل�صوDولÚ يف حرcة حم��ص ب�ص�أن 

�لت≥ى يف  �لذي  �◊رcة،  وaد  من   âÑوطل ،
249

Q�لن�  ¥Óإط� لوق∞  �ملطروحة   Q�كaأ’�

2009/1/6 �لوRير عمر �صليم�ن ”–ّمل م�صوDوليتهº �إR�ء �ل�صعÖ �لفل�صطيني، وخف†ص 

على  م�رش   âصVعر cم�  �’أو�ن“.  aو�ت  قÑل  تهدFة)  �إ¤  (للتو�صل   ºرشوطه� �ص≥∞ 

.
�لوaد ”وق∞ �لن�Q، وت�صكيل حكومة وa�¥ وطني، و�لتهدFة بÓ �رشو•“250

ل`”�ل�رش¥  حم��ص  بëرcة  م�صوDول   Qم�صد ق�ل  �مل�رشية،   Öملط�ل� مع  وب�لتو�Rي 

�’أو�ص§“: �إن �لوaد، �لذي Vصº ع†صوي �ملكتÖ �ل�صي��صي للëرcة fiمد ن�رش وعم�د 

’إنه�ء  �مل�رشية  �مل≥رتح�ت  �إ¤  ل`”ي�صتمع“  م�رشية   Iبدعو  Iل≥�هر� �إ¤  ج�ء  �لعلمي، 

�لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على قط�´ غزI، و�أ�ص�Q �إ¤ �أن ”�◊رcة طرحâ من ج�نÑه� QوDيته� 

للëل“. و�أوVصí �أن ”�أهº مÓمí �لروDية �لتي عرVصه� وaد �◊رcة على �مل�صوDولÚ يف 

م�رش هو �لوق∞ �لفوQي للعدو�ن �’إ�رش�Fيلي، و�ن�صë�ب �ل≥و�ت �’إ�رش�Fيلية من قط�´ 

.
251“íaQ Èملع�بر مب� يف ذلك مع� íتaو ،Q�ع �◊�صaQو ،Iغز

 Q�لن� ¥Óي ’إطQوa ∞يدعو �إ¤ وق k�Q�نى جمل�ص �’أمن �لدو› قرÑويف 2009/1/9 ت

 âصت¨رق�� �ل¨ربية  و�لدول  �لعرب  �Q�ÿجية  مÑ�حã�ت بÚ وQR�ء  بعد   ،Iقط�´ غز يف 

KÓKة �أي�Ω. وو�â≤a 14 دولة ع†صو يف جمل�ص �’أمن على �ل≥ر�Q، بينم� �متنعâ �لو’ي�ت 

�ملتëدI عن �لت�صويâ، �أم� �أهº م� ت†صمن¬ �ل≥ر�a Qهو �أن¬:

1. ي�صدد على VرشوIQ، ويدعو لوق∞m ’إطÓ¥ �لن�c ،Q�مل و�ص�مل ود�ºF، يوDدي 

 .Iيلية من غزF�مل لل≥و�ت �’إ�رش�c ب�ëإ¤ �ن�ص�
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2. يدعو �إ¤ توRيع وتوÒa �مل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية يف cل �أQج�ء غزI، مب� aيه� �ل¨ذ�ء 

و�لوقود و�لعêÓ �لطÑي. 

3. يرحÖ ب�ملQ�Ñد�ت �لتي تهد± �إ¤ �إن�ص�ء وaتí ‡ر�ت �Bمنة، و�’Bلي�ت �’أخرى 

لتوÒa �مل�ص�عدI �’إن�ص�نية ب�صكل متو��صل. 

4. يدعو �لدول �’أع†ص�ء لدعº �÷هود �لدولية للتîفي∞ من �لوVصع �’قت�ص�دي 

 .Iيف غز Ê�و�’إن�ص

5. يدين cل �أعم�ل �لعن∞، و�’أعم�ل �لعد�Fية �ملوجهة Vصّد �ملدنيÚ وcل �أعم�ل 

�’إQه�ب. 

يف  و�ل†صم�ن�ت  �لرتتيÑ�ت   Òaلتو �÷هود  لتكãي∞  �’أع†ص�ء  �لدول  cل  يدعو   .6

 Öي�صمل منع تهري �لن�Q، مب�   ¥Óإ¤ هدوء ووق∞ ’إط� �لتو�صل  �أجل  غزI من 

�’أ�صلëة و�لذخ�Fر، ول†صم�ن �إع�دa Iتí �ملع�بر ب�صكل د�ºF على �أ�ص��ص �تف�¥ 

 .2005 Ω�ع

7. ت�صجيع �ل≥ي�Ω بîطو�ت ملمو�صة Œ�√ �مل�ص�◊ة �لد�خلية �لفل�صطينية دعم�k ÷هود 

�لو�ص�طة �مل�رشية و�÷�معة �لعربية. 

 ΩÓبه� �’أطر�± و�ملجتمع �لدو› للتو�صل �إ¤ �ص Ω8. يدعو لتجدد �÷هود �لتي ت≥و

.
252

�ص�مل على �أ�ص��ص QوDية دولتÚ ديوقر�طيتÚ: �إ�رش�Fيلية وaل�صطينية

ويف �أول Qّد aعل له� على قر�Q جمل�ص �’أمن ق�لâ حرcة حم��ص �إنه� غÒ معنية بهذ� 

�ل≥ر�Q، وق�ل �أ�ص�مة حمد�ن، ‡ãل حرcة حم��ص يف لÑن�ن ل�صÑكة بي بي �صي �’إخQ�Ñية 

و⁄   ،Q�ل≥ر� هذ�  يف  ن�صت�رش   ⁄”  :British Broadcasting Corporation (BBC)

 Q�ب�ل≥ر Úمعني Òأنف�صن� غ� Èيتن�، ولذلك نعتDوQ ’ن�، وÑصع� íم�ص�ل ’ Q�Ñخذ يف �’عتDيو

يف �ل¶ر± �لر�هن“. و�أ�ص�Q �إ¤ �أن¬ عندم� يÑد�أ تطÑي≤ �ل≥ر�Q ”يجÖ على cل �’أطر�± 

 Ω�ة، ويدير �ل�ص�أن �لعcص، ويدير �ملعرVQأن تتع�مل مع �لطر± �لذي يتو�جد على �’أ�
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 k�أى �أي†ص�Qو ،Iص حم��ص ن�رش قو�ت دولية يف قط�´ غز†aQ وجدد حمد�ن .“Iيف غز

c�رش  وهو  ◊ملته�،  �’أ�ص��صي  �لهد±  –≥ي≤  يف  �إ�رش�Fيل  a�صل  �إ¤   Òي�ص”  Q�ل≥ر� �أن 

.
�مل≥�ومة“253

ويف هذ� �’إط�Q �صكلâ �◊كومة �مل�رشية ÷نة ت†صã‡ ºلي عدد من �÷ه�ت �ملعنية 

ب�ل≥†صية �لفل�صطينية لت≥ييº �’أوVص�´، و�إعد�د ت≥دير موق∞ للتع�مل مع �لتطوQ�ت يف 

�ليوΩ �لت�› لوق∞ �لعدو�ن على �ل�صعيد �ل�صي��صي. وق�لâ م�ص�دQ م�رشية مطلعة: �إن 

�لعدو�ن لن ي�صتمر، و�صيتوق∞، و’ بّد من �’�صتعد�د للتع�مل مع �لتطوQ�ت بعد وق∞ 

 Q�صي �لفل�صطينية (�مل�صV�QأÓيلي لF�ل �’إ�رشÓيم� يت�صل بجهود �إنه�ء �’حتa ،لعدو�ن�

.
254

�لتف�وVصي �لفل�صطيني - �’إ�رش�Fيلي) و�لعÓق�ت �مل�رشية مع حرcة حم��ص

�’أبي†ص،   âيÑل� NBC يف  �’أمريكية  �صي  بي  �إن  �صÑكة  مر��صلي   IÒÑc âصف�cو

وaد  عن وجود  للمëطة،  �أ�صÑوعي   èبرن�م Andrea Mitchell، يف  ميت�صل  �أندQي� 

من  �مل�رشي   Öن�÷� على  �’أمريكي  �÷ي�ص  يف  �لهند�صة   ìÓص� من   k�ط�ÑصV  ºي†ص

�إ¤  �’أنف�¥   Èع  ìÓل�ص�  Öتهري منع  يف   Ω�إ�صه’� ب¨رVص   ،Iغز قط�´  مع  �◊دود 

هذ�  وم�صد�قية  م�رشية“ �صككâ يف �صëة  دبلوم��صية   Qم�ص�د” �أن  �إ’   .
255

�ل≥ط�´

�لت≥رير، ونفâ �مل�ص�دQ علمه� بوجود هذ� �لوaد، cم� نفâ م� تردد عن �أن ي�صمل 

علي¬; ’إق�مة  �’تف�¥   ”ّ م�رشو´،  لتنفيذ  �لتîطي§  �’أمريكي“   - �مل�رشي  ”�لتع�ون 
جد�Q ع�Rل بÚ م�رش وقط�´ غزI، على غر�Q جد�Q �لف�صل �لعن�رشي �لع�Rل، �لذي 

.
256

ي≥يم¬ �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي مع �ل†صفة �ل¨ربية �ملëتلة

 ،  Geoff Morrell موQيل  �’أمcÒية، جي∞   ´�aلد�  IQ�Rو  ºب��ص �لن�ط≤  �أن   Òغ

�أcد �أن ”عدد�k �ص¨k�Ò من �ملدنيÚ �’أمريكيÚ من لو�ء �لهند�صة ي≥دΩ م�ص�عدI ت≥نية �إ¤ 

”جهد�k من�ص≥�k منذ بع†ص �لوقâ من  �أن هن�∑  �إ¤   Q�و�أ�ص �أ�صهر“.  �مل�رشيÚ منذ ب†صعة 

.
�÷�نÖ �مل�رشي لÓهتم�Ω بÑع†ص هذ√ �’أنف�¥; c�صفه� و�إقف�له� و�إR�لته�“257
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ن¶Òته�  مع  ليفني  ت�صيÑي  �’إ�رش�Fيلية  �Q�ÿجية   IيرRو  âوقع  ،2009/1/16 ويف 

�إ�صه�Ω و��صنطن مب�ص�عد�ت  تن�ّص على   ،“ºتف�ه  Iرcمذ” �’أمريكية cوندوليز� Q�ي�ص 

ت≥نية ومر�قÚÑ; ملنع تهريÖ �’أ�صلëة ◊رcة حم��ص، و�لعمل على ت�صكيل aر¥ مر�قÑة 

�إ�رش�Fيلي FQي�صي   Öصتج�بة ملطل�� ل�صّد �’أنف�¥ ووق∞ تهريÖ �’أ�صلëة، يف   íaQ يف

.
258

Iيف غز Q�ن ¥Óللتو�صل �إ¤ وق∞ �إط

غÒ �أن م�رش aQ†صâ ب�صدI مذcرI �لتف�هº �’أمريكية �’إ�رش�Fيلية، وج�ء �لرa†ص على 

 Q�قر” لتÑع�ت  �ل�صî�صي  �إ¤ –مل¬  �لرFي�ص مQ�Ñ∑ يف cلمة، ملa íيه� �رش�حة،  ل�ص�ن 

عدΩ �ل�صم�ì بوجود قو�ت �أجنÑية على �◊دود �مل�رشية“. وق�ل: ”�إن م�رش يف �صعيه� 

 ،Iيل وقط�´ غزF�حدوده� مع �إ�رش Úتعمل على ت�أم ]Iلوق∞ �لعدو�ن [على قط�´ غز

ولن ت≥Ñل �أبد�k �أي تو�جد �أجنÑي ملر�قÚÑ على �أV�Qصيه�، و�أقول �إن ذلك خط�k �أحمر ولن 

 Q�لن� ¥Óي ’إطQوa ∞يل“ �إ¤ وقF�إ�رش�” ∑Q�Ñي�ص مFم� دع� �لرc .
259“√Rبتج�و íأ�صم�

يف غزI، ومن دون �رشو•، و�صÖë قو�ته� خ�êQ �ل≥ط�´. cم� طلÖ من حم��ص قÑول 

 Qبدو Ωت≥و Iل≥�هر� âن�c لتو�صل �إ¤ �تف�¥ �ص�مل حول هدنة� Q�¶ذلك من دون �نت

�لو�صي§ ’إبر�مه�. cم� تعهد ب�أن ”ي¶ل معíaQ È مفتوح�k �أم�Ω �مل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية، 

.
و��صت≥Ñ�ل �÷رحى �إ¤ حÚ �لتو�صل لرتتيÑ�ت �إع�دI ت�ص¨يل¬ وk�≤a ’تف�¥ 2005“260

 ’ ،ìصوVلو� من   Qقد  Ècب�أ” �ل¨ي§،  �أبو  �أحمد  �مل�رشي  �Q�ÿجية  وRير  ق�ل  cم� 

يلزمن� �أي �تف�¥ �أمريكي - �إ�رش�Fيلي على �’أVQص �مل�رشية، يعملون ويفعلون م� يرغÑون 

يف �أع�› �لQ�ëÑ �أو يف �أي منط≥ة يف �إaري≥ي�، �أم� aيم� يتعل≤ ب�’أVQص �مل�رشية Óa يلزمن� 

�’دع�ء�ت  وعن  حدودن�“.  حم�ية  على   IQو�ل≥د �مل�رشي،  �ل≥ومي  �’أمن  �إ’  �صيء 

 Èع  Iغز �إ¤  �’أ�صلëة   Öتهري �ل¨ي§  �أبو  نفى  م�رش،  من   Iل¨ز �أ�صلëة   Öتهري بوجود 

�لëÑر،   Èع  ºّيت �’أ�صلëة   Öتهري ب�أن  �’أمريكي   Öن�÷� وذcّر  �مل�رشية،  �’أV�Qصي 

�أcدت  �أ�صلëة، وم�رش   Öأي تهري� �إن¬ ’ يوجد  �أÌc من مرI من قÑل  ”قلن�  و�أVص�±: 

 Öيج Óa دع�ء�ت¬، و�إذ� ⁄ يكن هن�∑ دليل� âÑãهذ� �أن ي Òذلك، وعلى من يدعي غ

”�لع≥Ñة  هو  ”�لتعنâ �’إ�رش�Fيلي“  �أن  �إ¤  �ل¨ي§  �أبو   Q�261.  و�أ�ص“k�صو´ جمددVملو� IQ�Kإ�



م�رش وحم��ص

75

. cم� 
262

Iيف غز Q�لن� ¥Óهود �مل�رشية للتو�صل �إ¤ �تف�¥ لوق∞ �إط÷� Ω�ي�صية“ �أمFلر�

�أن  و�صدد على  ”�إ�رش�Fيل“،  مع   ΩÓل�ص�  Iمع�هد تعديل على  �أي  �إجر�ء  �ل¨ي§  �أبو  نفى 

بÓد√ لن ت�صمí ب�أي وجود بëري دو› يف �ملي�√ �’إقليمية، بدعوى حم�ية �صو�حل 

.
263

Öمن �لتهري Iغز

ومن ج�نÑ¬، نفى �ملتëدç ب��صQ�ÿ� ºجية �مل�رشية، ح�ص�cR Ωي، �لتو�صل �إ¤ �تف�¥ 

.
264

Iة �إ¤ قط�´ غزëأ�صل’� Öة تهريëa�يل“ حول مكF�خطي مع ”�إ�رش

و�أ�ص�Q �ل�صفfl Òل�ص قطÖ، �’أمÚ �لع�Ω للمجل�ص �ل≥ومي ◊≥و¥ �’إن�ص�ن �مل�رشي، 

 Úلذي ي�صل �إ¤ �لفل�صطيني� ìÓت ب�أن �ل�ص�a�و�’عرت ≥F�Kإ¤ �أن م�رش “تلك �’أدلة و�لو�

�لÑيع  و�أن cل عملي�ت  �’إ�رش�Fيلية،  �÷ن�صية  �أaر�د يëملون  غ�لÑيت¬ من  ت�أتي   ،Iيف غز

و�ل�رش�ء و�لتج�IQ �ل�رشية تتº د�خل ”�إ�رش�Fيل“، ب�’إVص�aة �إ¤ عملي�ت بيع وتهريÖ من 

.
265

R�flن �صìÓ قو�ت �’حتÓل، ي≥وΩ به� بع†ص �أaر�ده�

�لن≥طة  �أن  �لÈدويل   ìÓص� حم��ص  يف  �ل≥ي�دي  ذcر  �’أ�صلëة،   Öتهري وب�ص�أن 

”�أمريك�  وق�ل:   ،“ìÓل�ص�  Öتهري ”وق∞  هي  ”�إ�رش�Fيل“  به�   Öتط�ل �لتي  �’أ�ص��صية 

لديه� Qق�بة على �لëÑر �ملتو�ص§، وهن�∑ قو�ت م�رشية على �◊دود عند fiوa QيÓدلفي، 

[�إ’ �أن¬[ ’ توجد دولة يكنه� منع �لتهريÖ; ’أن تهريÖ �ل�صìÓ عملية مع≥دI لل¨�ية، 
”من ح≤ حم��ص cم≥�ومة �◊�صول على  �أن  و�أcد  �صي�دي“.   Q�ب≥ر و’ يكن منعه� 

قو�ت  وجود   ¥Óإط’� على  ”ترa†ص  �◊رcة  �أن  على  و�صدد  طري≥ة“،  ب�أي   ìÓل�ص�

 ºّيت �أن  يكن   ’” وق�ل  aيÓدلفي“،   Qوfi من  �لفل�صطيني   Öن�÷� على  دولية  مر�قÑة 

.
�إدخ�ل قو�ت دولية Qغم�k عن�“266

�إ�صم�عيل  �أحمد يو�ص∞، م�صت�ص�FQ Qي�ص �◊كومة �لفل�صطينية �مل≥�لة  cم� و�ص∞ 

هنية، fi�و’ت منع تهريÖ �’أ�صلëة ب`”�لكΩÓ �لف�ÆQ“، وق�ل �إن ”�مل≥�ومة و�صÓحه� 

�لفعل   Q�صتمر�� �أجل  من   ìÓل�ص�  Òaلتو cيفية  ب�أي  �مل≥�ومة  و�صت�صل  م�رشو´،  ح≤ 

�مل≥�وΩ“. و�أVص�±: ”يف �أنف�¥ �أو م� يف �أنف�¥ [�صو�ء بوجود �أنف�¥ �أΩ ’[... �مل≥�ومة 
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�مل≥�لة  �◊كومة   ºب��ص �لن�ط≤   Q�و�أ�ص  .
�’أVQص“267 ب�طن  من   ìÓل�ص� على  �صتë�صل 

.
268“Öقة له� ب�لتهريÓط�هر �لنونو �إ¤ �أن ”�◊كومة ’ ع

�أوملرت، وق∞ �لعدو�ن  �إيهود  �أعلن FQي�ص �لوQR�ء �’إ�رش�Fيلي،  ويف 2009/1/17 

aوQي  �إ¤ وق∞   âلتي دع� م�رش   Öبطل  k�عQمتذ و�حد،  من طر±   Iغز قط�´  على 

للن�Q. وc�ن �أوملرت قد �ت�صل ه�تفي�k ب�لرFي�ص مQ�Ñ∑، و�أبل¨¬ �أن¬ �صيطرì على جل�صة 

�لن�Q. و�صكر√ على  �ملجل�ص �لوQ�Rي �مل�ص¨ر �قرت�ح�k للتج�وب مع طلÖ م�رش وق∞ 

جهود√ وق�ل ل¬ �إن¬ يف �أع≥�ب �’أجوبة �لتي تل≥ته� ”�إ�رش�Fيل“ من م�رش حول Vصم�ن�ت 

Q�fiبة تهريÖ �’أ�صلëة، �أ�صíÑ مب≥دوQ ”�إ�رش�Fيل“ وق∞ �لن�Q. و�إن¬ ي�أمل �أن “�Q�ص م�رش 

.
269

Q�نفوذه� على حم��ص ب�أن تتج�وب مع وق∞ �لن

ويف 2009/1/18، �أعلن مو�صى �أبو مرRو¥ ب��صa º�ص�Fل �مل≥�ومة �لفل�صطينية وق∞ 

�إطÓ¥ �لن�Q يف قط�´ غزI، وق�ل: ”نëن م�صتعدون [للتع�ون[ مع �أي جهود، خ��صة 

مط�لÑن�  يلÑي  fiدد  �تف�¥  �إ¤  للو�صول  و�ل≥طرية;  و�ل�صوQية  و�لرتcية  �مل�رشية  �÷هود 

�ملعروaة برaع �◊�ص�Q ب�صكل نه�Fي، وaتí جميع �ملع�بر مب� aيه� معíaQ È، مع ت�أcيدن� 

.
على �ل≥ر�Q�ت �ل�ص�دIQ عن قمة غزI يف �لدوحة وت≥ديرن� له�“270

ويف حÚ �أعلنâ م�رش aQ†صه� دعوI قطر �إ¤ ع≥د قمة عربية ط�FQة يف �لدوحة يف 

�لعدو�ن على قط�´  ب�ص�أن  ت�ص�وQية دولية  �إ¤ ع≥د قمة  ، دعâ م�رش 
2712008/1/16

 Ωرش� قمة  يف  �مل�ص�cQون   Iل≥�د� و�أجمع   .2009/1/18 يف  �ل�صيخ   Ωرش� مدينة  يف   Iغز

 Iدëأ· �ملتÓل Ω�لع� Úوبية و�’أمQدول �أو âص� Iم�رش ق�د Öإ¤ ج�ن� âصّمV ل�صيخ، �لتي�

و�لرFي�صÚ �لفل�صطيني و�لرتcي، على VرشوIQ �◊ف�® على وق∞ �إطÓ¥ �لن�Q يف قط�´ 

 k�و–ديد ،Iيلي على غزF�ت مرحلة م� بعد وق∞ �لعدو�ن �’إ�رش�Ñيف متطل âãëوب ،Iغز

تÑãيâ وق∞ �لن�Q من خÓل Vصم�ن وق∞ �ل�صو�Qيخ، وتهريÖ �’أ�صلëة، وaتí �ملع�بر، 

�مل�ص�عد�ت   Ëوت≥د �ل≥ط�´،   Q�إعم�  Iإع�د’ �لدولية  �ملو�Qد  وح�صد   Q�ص�◊� وaك 

.
272

�’إن�ص�نية ملو�طني¬
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ويف cلمت¬ يف �÷ل�صة �’aتت�حية لل≥مة �لعربية �’قت�ص�دية و�لتنموية و�’جتم�عية 

يف �لكويâ يف 2009/1/19، د�aع �لرFي�ص مQ�Ñ∑ عن موق∞ بÓد√ من �لعدو�ن على 

�صت�صن  �إ�رش�Fيل  �أن  من  �لفل�صطينية  �مل≥�ومة  a�ص�Fل  حذQت   Iل≥�هر�” �إن  وق�ل   ،Iغز

عدو�ن�k بëجة �لدa�´ عن �لنف�ص مع نه�ية �لتهدFة“. و�أملí �لرFي�ص �مل�رشي �إ¤ �أطر�± 

–�ول ”�إجه�Vص �لوحدI �لفل�صطينية للنيل من �ل�صلطة ومنëه� للف�ص�Fل“، ود�aع عن 

 .
273

�’أول للëرب  Ωليو� بفتë¬ منذ  �أمر  �إن¬  موق∞ بÓد√ من ق†صية معíaQ È، وق�ل 

. cم� ن≥د 
274

Úلفل�صطيني� Úد√ �صتو��صل �صعيه� للم�ص�◊ة بÓأن ب� ∑Q�Ñي�ص مFد �لرcو�أ

م� يجري من ”�’ن≥�ص�Ω �◊�دç على �ل�ص�حة �لفل�صطينية وعو�قÑ¬، وم� ت�صهد√ �ل�ص�حة 

د�خله�  من  ت�أتي  fi�و’ت  من  يتن�Rعه�  وم�   ،Qو�fiو ومز�يد�ت   Ωت�رشذ من  �لعربية 

وق†صيت¬،  �لفل�صطيني   Öل�صع�  I�مبع�ن تت�جر  �لنفوذ،  وب�ص§   Q�أدو’�  Öللع وخ�Qجه� 

.
275“¬a�صعVو“عن يف �ص≤ �ل�ص∞ �لعربي و�إ ،¬F�ودم�ء �أبن ¬F�صهد� ì�وQب�أ ∞îوت�صت

وق∞  بعد  �مل�رشية   IQد�Ñمل� بنود  تطÑي≤  ’�صتكم�ل  �مل�رشية  �÷هود   Q�إط� ويف 

 Iدعو âي يف 2009/1/18 �أن م�رش وجهcR Ω�أعلن ح�ص� ،Iيف قط�´ غز Q�لن� ¥Óإط�

ل`”�إ�رش�Fيل“ و�ملن¶م�ت �لفل�صطينية a�cة للë†صوQ �إ¤ �ل≥�هرI لع≥د �جتم�ع�ت منف�صلة 

مع �÷�نÖ �مل�رشي; للتÑ�حå حول خطو�ت تÑãيâ وق∞ �إطÓ¥ �لن�Q، و�’تف�¥ على 

حزمة �’إجر�ء�ت �لتي �صيتºّ من خÓله� تطÑي≤ �ملÑ�دIQ �مل�رشية، مب� يف ذلك �ÿطو�ت 

.
276

�لRÓمة لرaع �◊�ص�Q وaتí �ملع�بر

 Q�إعم� Iر دو› ’إع�د“Dلع≥د مو k�ة “هيدëم� بد�أت م�رش �ت�ص�’ت مع �لدول �مل�نc

قط�´ غزI، وc�ن �لرFي�ص مQ�Ñ∑ قد �أعلن يف قمة �رشΩ �ل�صيخ عزΩ م�رش ��صت†ص�aة موD“ر 

FQي�ص  و�أcد   .
277

Iغز قط�´   Q�إعم�  Iإع�د� للم�ص�عدI يف  �لRÓمة  �÷هود  دو› ◊�صد 

 Iة �صتلت≥ي يف �ل≥�هرëص، �أن �لدول �مل�نV�يa ΩÓأعم�ل �لفل�صطينية �ص’� Òحكومة ت�صي

.
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á“ÉN

 k�قÓت�صتطيع م�رش �إ’ �أن تتع�مل مع �ل≥وى �لف�علة على �ل�ص�حة �لفل�صطينية �نط ’

من حر�صه� على �أمنه� �ل≥ومي وم�ص�◊ه� �’�صرت�تيجية; a†صkÓ عن �أن مك�نته� ودوQه� 

“ يف تع�مله� مع �ل≥وى �لفل�صطينية  k�أبوي�” k�صتيع�بي�� k�Qص عليه� دوVلعربي و�’إقليمي يفر�

�ملîتلفة. 

وب�صÖÑ �لتز�Ω م�رش مب�ص�Q �لت�صوية ◊ل �ل�رش�´ �لعربي - �’إ�رش�Fيلي، وح�ص��صيته� 

يف �لتع�مل مع طر± aل�صطيني ينتمي �إ¤ حرcة �’إخو�ن �مل�صلمa ،Ú†صkÓ عن �مل�ص�cل 

�’أمريكية  �Q�ÿجية  �ل†ص¨و•  �إ¤  ب�’إVص�aة  �مل�رشي،   Ω�¶لن� منه�   Ê�يع �لتي  �لد�خلية 

 íتa �لفل�صطينية وحرcة  �لرF��صة  �إ¤ خ§  �مليل  �أملى على م�رش  و�’إ�رش�Fيلية، cل هذ� 

�ملنîر• يف عملية �لت�صوية. غÒ �أن م�رش، ب�لرغº من ذلك، ’ ت�صتطيع �ل�صكوت عن 

fi�ولة ت�أجيè �رش�´ �أمني د�خل قط�´ غزI، –�صk�Ñ من �نت≥�ل عدو�√ �إ¤ د�خل �’أV�Qصي 

�مل�رشية. ومن هن� وجدت م�رش نف�صه� م†صطرI للتع�مل مع حم��ص ب�صÖÑ قوI �أد�Fه�، 

و�ت�ص�´ �صعÑيته�، بعد �أن ب�تã“ âل جزء�k من �ل�رشعية �لفل�صطينية �إKر aوRه� ب�نتî�ب�ت 

.2006 Ω�ملجل�ص �لت�رشيعي مطلع �لع�

 êوذ‰ ì�‚ Ωته� يف عدÑغQ ،مع حم��ص âل�صلط�ت �مل�رشية، و�إن تع�ط� p∞îت ⁄

 Q�مع ��صتمر ≥a�م�رش ’تف�قية �ملع�بر مب� يتو Òومن هن� ج�ء تف�ص ;Iحم��ص يف قط�´ غز

�إغÓ¥ معíaQ È، وب�لت�› ��صتمر�Q ح�ص�Q قط�´ غزI، �لذي قد يوDدي، ح�صÖ �لروDية 

�مل�رشية، �إ¤ �إVصع�± حم��ص و�إa�ص�له�، �أو على �’أقل ��صتيع�به� وتروي†صه�.

�ت†صí يف �مل≥�بل �أن �أي قوa Iل�صطينية ’ ت�صتطيع �أن تتج�وR م�رش; ملك�نته� ودوQه� 

�لÑو�بة  “ãل  م�رش  �أن  حم��ص   ∑Qتد هن�  ومن  و�’إقليمي.  �لعربي  وت�أÒKه�  وعÓق�ته� 

�لر�صمية للو�صول �إ¤ �ل�رشعية �لعربية، و�أنه� مدخل مهc’ ºت�ص�ب �ل�رشعية يف �لع�⁄ 

و’  م≥Ñولة،  م¶لsة  ت¶ل  م�رش  ب�أن  �◊رcة   ∑Qتد cم�   .åل�ãل� �لع�⁄  ودول  �’إ�صÓمي 
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يكن �’�صت¨ن�ء عنه� يف VصÑ§ ن�ص≤ �لعÓق�ت �لفل�صطينية، خ�صو�ص�k مع قي�دI �ل�صلطة 

وaتí; ويف ترتيÖ �لÑيâ �لد�خلي �لفل�صطيني.

�أ�رشت حم��ص، ب�لرغº من �عرت�aه� ب�أهمية م�رش ودوQه� �لري�دي، على ��صت≥Óل 

عن¬   èنت  �‡  ;Ωمل≥�و� وبرن�جمه�  �’إ�صÓمي،  خطه�  يف   Q�و�’�صتمر �ل�صي��صي،  قر�Qه� 

�مل�رشي،  �لد�خلي  �لوVصع  حم��ص   âcQو�أد  .Úaلطر� عÓقة   âص�ب� وح�ص��صية  توتر 

 ،Úمل�صلم� �’إخو�ن  بجم�عة  �لع†صوية  �◊رcة  عÓقة  من  �مل�رشي   Ω�¶لن� وح�ص��صية 

�لد�خلية للدول  �ل�صوDون  �لتدخل يف   Ωنهجه� بعد kIدcDلطم�أنة م�رش مو k�مF�د âصع�a

�لعربية. ومع ذلك �أبدت حم��ص بل¨ة حذIQ، ويف من��صÑ�ت عديدV ،Iصي≥ه� من �ل�صلو∑ 

�مل�رشي، وخ�صو�ص�a kيم� يتعل≤ ب�إغÓ¥ معíaQ È، و�’نëي�R �إ¤ �لرF��صة �لفل�صطينية، 

 âمل�رشي، ولذلك �صع� Ω�¶لن� Rو�Œ �هQأن¬ لي�ص مب≥دو� k�م�“ ºتعل âن�c أن حم��ص� Òغ

د�Fم�k �إ¤ عدΩ �إQ�Kت¬ �أو �إغ†ص�ب¬، وح�ولâ ت≥دË نف�صه� cر�صيد ��صرت�تيجي مل�رش ولي�ص 

cعÖء عليه�.
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